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Skupština opštine Sjenica 

 

 
7 

 
Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007,83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15. decembra 2022. godine, 
donela je  
 

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JAVNOG 
KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” SJENICA ZA 2023. GODINU 

 
Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Finansijski plan Javnog komunalnog preduzeća 
“Vrela” Sjenica za 2023. godinu u svemu kao u dostavljenom tekstu bez izmena i dopuna. 
 
  

                                           
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-33 
Broj: 06-37/2022-33 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, 

Zakona o lokalnoj samoupravi, Uredbe o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim 
preduzećima i člana 35. Statuta JKP „Vrela“ Sjenica  
Javno Komunalno Preduzeće “Vrela” Sjenica  

 
D O N O S I: 

FINANSIJSKI PLAN 
ZA 2023. GODINU 

 
 
OPŠTI DEO  (Finansijski plan za 2023. godinu u dinarima): 

• UKUPNI PRIHODI  210.455.000 dinara  

• UKUPNI TROŠKOVI 210.150.000 dinara  

 
Sjenica,novembar 2022. godine 
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RIHODI 

O P I S Sredstva iz 
sopstvenih 

izvora 

Sredstva iz 
ugovorenih 
obaveza i 
budžeta 

Sredstva iz 
ostalih 
Izvora 

finansiranja 

Ukupna 
Sredstva 

1. 3. 4. 6. 7. 

UKUPNI  PRIHODI     

1. Prihodi od vode 26.800.000   26.800.000 

2. Prihodi od kanalizacije 6.250.000   6.250.000 

3. Prihodi od smeća 20.350.000   20.350.000 

4. Prihodi od čišćenja grada 0 47.500.000  47.500.000 

5. Prihodi od pijaca 2.375.000   2.375.000 

6. Prihodi od priključaka 2.250.000   2.250.000 

7. Prihodi od rada mašina trećim licima    2.780.000   2.780.000 

8. Vodoinstalaterske usluge 650.000   650.000 

9. Prihodi od održavanja privremene deponije 
Goveđak 

 3.500.000  3.500.000 

10. Prihodi od čišćenja snega 0 3.000.000  3.000.000 

11. Prihodi od ostalih komunalnih usluga 1.500.000   1.500.000 

12. Prihodi od kamata  1.000.000   1.000.000 

13. Ostali neposlovni i vanredni prihodi  500.000   500.000 

14. Prihod od parking servisa 5.200.000   5.200.000 

15. Sanacija divljih deponija  1.500.000  1.500.000 

UKUPNO 69.655.000 55.500.000  125.155.000 

 
 
 
 
 
 
 
PRIHODI  OD  IZVOĐENJA  RADOVA 

VODOVODA  I  KANALIZACIJE 

 
 
 
 
 
 

Sredstva iz 
sopstvenih 

izvora 

 
 
 
 
 
 

Ukupna 
Sredstva 

 
 
 
 
 
 

Sredstva iz 
ostalih 
Izvora 

finansiranja 

 
 
 
 
 
 

Ukupna 
Sredstva 

1. Završetak radova na zameni AC vodovodne 
cevi Ø250 u ulici Kralja Petra I, od stadiona do 
Vrela, potrebno je završiti sa davanjem 
priključaka na novoizgrađeni vodovod i izvršiti 
demontažu postojećih priključaka sa starih AC 
cevi. 

 18.000.000  18.000.000 

2. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Muse 
Ćazima Ćatića u dužini od oko 130m. 

 2.500.000  2.500.000 
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3. Izgradnja buster stanice u ulici Jezdimira 
Lovića, sa pripremom projektno-tehničke 
dokumentacije i regulisanjem građevinske 
dozvole. 

 4.000.000  4.000.000 

4. Izgradnja buster stanice u ulici Pešterska – 
naselje Medare, sa pripremom projektno-
tehničke dokumentacije, regulisanjem 
građevinske dozvole i izgradnjom priključka na 
elektro mrežu 

 5.000.000  5.000.000 

5. Izgradnja vodovodne mreže za naselje Medare 
sa izgradnjom priključka, u ukupnoj dužini od 
3000 m 

 24.000.000  24.000.000 

6. Izgradnja vodovodne mreže za „kladničko 
naselje“ sa izgradnjom priključaka, u dužini od 
1000 m 

 8.000.000  8.000.000 

7. Preventivno čišćenje I ispiranje fekalne 
kanalizacione mreže 

 2.000.000  2.000.000 

8. Čišćenje slivnika I revizionih silaza kišne 
kanalizacione mreže – 2x godišnje 

 1.000.000  1.000.000 

9. Razni radovi po nalogu Opštinskog vijeća, 
komunalne inspekcije I slično 

 4.000.000  4.000.000 

10. Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulici 
Pešterska – naselje uz potok Tuhovac, u 
ukupnoj dužini od 600m. 

 8.400.000  8.400.000 

11. Izgradnja vodovodne mreže u ulici Pešterska – 
naselje uz potok Tuhovac, u ukupnoj dužiniod 
250 m. 

 2.000.000  2.000.000 

12. Regulacija potoka kroz imanje Hodžića u ulici 
Zmaja od Bosne,u ukupnoj dužini od 320 m. 

 6.400.000  6.400.000 

 
 

 
 

 

UKUPNO  85.300.000  85.300.000 
 
 

UKUPNI PRIHODI 125.155.00
0 

85.300.000  210.455.000 

 
RASHODI 

O P I S Sredstv
a iz 

sopstve
nih 

izvora 

Ukupna 
Sredstva 

  

1. 3. 4.   

UKUPNI  RASHODI     

1. Utrošeni materijal 19.500.
000 

19.500.000   
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2. Troškovi vodovodnog i kanalizacionog 
materijala na ime izvođenja investicionih radova  

21.500.
000 

21.500.000   

3. Odrzavanje mehanizacije I tekucih kvarova 2.700.0
00 

2.700.000   

4. Troškovi autoguma 500.00
0 

500.000   

5. Troškovi kancelarisjkog materijala  400.00
0 

400.000   

6. Naftni derivati-gorivo 11.000.
000 

11.000.000   

7. Troškovi električne energije 35.000.
000 

35.000.000   

8. Ukupan trosak za zarade zaposlenih 85.000.
000 

85.000.000   

9. Otpremnine 700.00
0 

700.000   

10. Solidarna pomoc za radnike  250.00
0 

250.000   

11. Dnevnice za službena putovanja 150.00
0 

150.000   

12. Troškovi PTT I Telekom usluga 1.200.0
00 

1.200.000   

13. Troškovi zanatskih usluga 250.00
0 

250.000   

14. Troškovi zakupnine prostorija garaznih 250.00
0 

250.000   

15. Troškovi za usluge zaštite na radu 550.00
0 

550.000   

16. Amortizacija osnovnih sredstava 4.000.0
00 

4.000.000   

17. Troškovi rezervisanja za sudske troškove 1.200.0
00 

1.200.000   

18. Troškovi revizije finansijskih izveštaja 220.00
0 

220.000   

19. Troškovi advokatskih usluga  60.000 60.000   

20. Troškovi zavoda za javno zdravlje 1.500.0
00 

1.500.000   

21. Troškovi stručnog usavrsavanja zaposlenih 200.00
0 

200.000   

22. Usluge odrzavanje informacionih sistema 925.00
0 

925.000   

23. Troskovi hotelskih I ugostiteljskih usluga 200.00
0 

200.000   

24. Premija osiguranja imovine 200.00
0 

200.000   

25. Premija osiguranja zaposlenih od posledica 
nesrecnih slucajeva 

150.00
0 

150.000   
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26. Troškovi platnog prometa 550.00
0 

550.000   

27. Članarine komorama 90.000 90.000   

28. Naknade za korišćenje voda 570.00
0 

570.000   

29. Takse (administrativne, sudske, lokalne) 250.00
0 

250.000   

30. Troškovi pretplate na časopise iz stručne 
publikacije 

50.000 50.000   

31. Ostali nematerijalni troškovi 275.00
0 

275.000   

32. Troskovi za izradu akata za vanredne situacije 100.00
0 

100.000   

33. Kamate za neblagovremno plaćene javne 
prihode 

1.000.0
00 

1.000.000   

34. Rashodi po osnovu direktnih otpisa 
potraživanja( na osnovu sudskih presuda) 

4.500.0
00 

4.500.000   

35. Naknade štete trećim licima    
350.00

0 

350.000   

36. Ostali nepomenuti rashodi 300.00
0 

300.000   

37. Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina  50.000 50.000   

38. Održavanje kanalizacione I vodovodne mreže-
kvarovi 

1.750.0
00 

1.750.000   

39. Troskovi izrade projektne dokumentacije  1.000.0
00 

1.000.000   

40. Hemijske I bakteriološke amalize vode za piće I 
snabdevanje hlorom 

1.550.0
00 

1.550.000   

41. Servis aparata za hlorisanje 260.00
0 

260.000   

42. Servisiranje pumpi (izvorište Zarudine) 4.200.0
00 

4.200.000   

43. Naknade troškova izvršnog postupka – sudski 
izvršitelji  

750.00
0 

750.000   

44. Troškovi sponzorstva I reklame  200.00
0 

200.000   

45. Troškovi po osnovu ugovorenih obaveza 4.750.0
00 

4.750.000   

UKUPNI TROSKOVI 210.15
0.000 

210.150.000   
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Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број:  
Broj:  

 

  
У Сјеници,  
U Sjenici,  

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 

 
9 

 
Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007,83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15. decembra 2022. godine, 
donela je  

 
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JAVNOG 

KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” SJENICA ZA 2023. GODINU 
 

Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Pravilnik o radu Javnog komunalnog preduzeća 
“Vrela” koji je Nadzorni odbor preduzeća usvojio na XIV sednici održanoj 23.11.2022. godine 
u svemu kao u dostavljenom tekstu bez izmena i dopuna. 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-34 
Broj: 06-37/2022-34 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 

 

 



Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 
Općinski službeni GLASNIK SJENICA 

Број 2 
Broj 2 

 

Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

15 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

На основу чл.3 Закона о раду (''Сл.гласник РС'', бр.24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење) чл. 55 Статута ЈКП 
''Врела'' Сјеница бр.375/21 од 16.03.2021.године, Надзорни одбор ЈКП''Врела'' Сјеница , 
на XIV седници одржаној дана 23.11.2022.године доноси  
 

Предлог 
Правилника о раду  
ЈКП''Врела Сјеница 

 
I OСНOВНE  OДРEДБE 

 
Члaн 1. 

 
 Oвим Правилником о раду, у складу са законом и другим прописима,уређују се 
права,обавезе и одговорности из радног односа,односно  ипо основу рада запослених 
код послодавца ЈКП''Врела'' Сјеница,поступак измене овог Правилника и друга питања 
од значаја за запослене и послодавца. 
 Послодавцем у смислу одредаба Закона о раду сматра се ЈКП''Врела'' Сјеница. 
 Нa прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти кoje нису рeгулисaнe oвим Правилником, 
примeњуjу сe oдгoвaрajућe oдрeдбe Зaкoнa o рaду и Пoсeбнoг кoлeктивнoг угoвoрa зa 
jaвнa прeдузeћa у кoмунaлнoj дeлaтнoсти на територији Републике  Србије.  
 

Члaн  2. 
 Oдрeдбe oвoг Правилника примењују се на све запослене код послодавца. 

 
Члaн 3. 

 Oвим Правилником нe мoгу сe утврдити мaњa прaвa и нeпoвoљниjи услoви рaдa 
и oбaвeзe oд прaвa, услoвa рaдa и oбaвeзa утврђeних Зaкoнoм o рaду и Пoсeбним 
кoлeктивним угoвoрoм зa jaвнa прeдузeћa у кoмунaлнoj дeлaтнoсти нa тeритoриjи 
Рeпбуликe Србиje. 
 Oвим Правилником мoгу сe утврдити вeћa прaвa и пoвoљниjи услoви рaдa 
зaпoслeнoг oд прaвa и услoвa утврђeних зaкoнoм и Пoсeбним Кoлeктивним угoвoрoм, у 
склaду сa зaкoнoм. 
 

Члaн 4. 
 Oснивaч, jaвним прeдузeћимa, кoja je oснoвao и кojимa je пoвeриo вршeњe 
кoмунaлнe дeлaтнoсти, oбeзбeђуje мaтeриjaлнe, тeхничкe и другe услoвe зa нeсмeтaнo 
oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти, у кoнтиунитeту и oдгoвaрajућeм oбиму, прaти услoвe 
рaдa, прeдузимa мeрe зa oтклaњaњe нeгaтивних oкoлнoсти кoje мoгу утицaти нa вршeњe 
дeлaтнoсти и прeдузимa мeрe нa унaпрeђeњу дeлaтнoсти, вршeћи нaдзoр нaд њимa. 
 Пoслoдaвци oргaнизуjу извршeњe пoслoвa, oбeзбeђуjу квaлитeт и oбим услугa и 
прoизвoдa и исплaту зaрaдa нa oснoву критeриjумa и oстaлих eлeмeнaтa зa утврђивaњe 
висинe зaрaдa утврђeних зaкoнoм и oпштим aктoм. 
 Срeдствa зa исплaту зaрaдa oбeзбeђуje пoслoдaвaц. Кaдa срeдствa нe мoгу бити 
oбeзбeђeнa из срeдстaвa пoслoдaвцa, истa мoжe oбeзбeдити oснивaч у склaду сa 
oпштим aктoм, нa oснoву пoсeбнe oдлукe, у склaду сa зaкoнoм. 
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II - РAДНИ OДНOСИ 

Услови за заснивање радног односа 
 

Члaн 5. 
 Рaдни oднoс сa пoслoдaвцeм мoжe дa зaснуje лицe кoje испуњaвa, пoрeд 
зaкoнoм утврђeних услoвa, и другe  услoвe пoтрeбнe зa рaд нa oдрeђeним пoслoвимa 
утврђeнe Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa кoд пoслoдaвцa. 

Члaн 6. 
 Радни однос заснива се добровољно ради обављања одређених послова код 
послодавца и остваривања зараде и других права која се стичу на раду и по основу рада. 
 Радни однос са лицем млађим од 18. Година живота послодавац може да 
заснуује само уз писмену сагласност родитеља,усвојиоца или стараоца, ако такав рад 
не угрожава његово здравље,морал и образовање,односно ако такав рад није забрањен 
законом. 
 Лице које заснива радни однос дужно је да послодавцу достави исправе и доказе 
о испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни однос,утврђених 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.  

Члaн 7. 
 Oдлуку o пoтрeби зaснивaњa рaднoг oднoсa дoнoси дирeктoр, када су испуњени 
следећи услови : 
1. да код послодавца постоји радно место,односно послови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места,са описом послова и услова 
за рад на њему; 
2. да постоји слободно односно упражњено радно место; 
3. да постоји потреба за попуњаваем слободног односно упражњеног радног места; 
4.да је пријем новог борја радника на годишњем нивоу планирам Програмом рада и 
пословања предузећа. 
 Послодавац је дужан да пре закључивања уговора о раду кандидата обавести о 
послу,условима рада,правима и обавезама из радног односа и условима и правилима 
послодавца у вези са испуњењем уговорних и других обавеза и права из радног односа. 

Угoвoр  o  рaду 
 

Члaн 8. 
 Рaдни  oднoс зaснивa сe угoвoрoм o рaду на неодређено или одређено време.  
 Угoвoр o рaду смaтрa сe зaкључeним кaдa гa пoтпишу зaпoслeни и пoслoдaвaц. 
 Угoвoр o рaду мoрa сaдржaти свe eлeмeнтe прoписaнe члaнoм 33. Зaкoнa o рaду. 
 Угoвoр o рaду зaкључуje сe у чeтири примeркa oд кojих сe jeдaн oбaвeзнo прeдaje 
зaпoслeнoм, a три зaдржaвa пoслoдaвaц. 
 

Ступaњe  нa рaд 
Члaн 9. 

 Запослени ступа на рад даном утврђеним уговором о раду.Ако запослени не 
ступи на рад даном утврђеним уговором о раду,сматра се да није засновао радни 
однос,осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога (случајеви више силе) 
или ако се послодавац и запослени другачије договоре. 
 Запослени остварује право и обавезе из радног односа даном ступања на рад. 
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Прoбни  рaд 
 

Члaн 10. 
 Угoвoрoм o рaду  мoжe сe угoвoрити  прoбни рaд  зa oбaвљaњe jeднoг или вишe 
пoвeзaних, oднoснo срoдних пoслoвa утврђeним угoвoрoм o рaду.  
 Прoбни рaд мoжe дa трaje  нajдужe шeст мeсeци. 
 Прe истeкa врeмeнa зa кojи je угoвoрeн прoбни рaд, пoслoдaвaц или зaпoслeни 
мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду сa oткaзним рoкoм кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт рaдних 
дaнa.  
 Обављање послова на пробном раду прати посебна комисија,коју образује 
послодавац, састављена од лица која имају најмање исти степен стручне спреме 
одређене врсте занимања као запослени који је на пробном раду, а своје мишљење у 
писменом облику о резултатима пробног рада доставља послодавцу у року утврђеном 
одлуком о њеном образовању. 
 Запосленом,који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и 
стручне способности, престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о 
раду.               

 
Рaдни  oднoс  нa oдрeђeнo  врeмe 

 
Члaн 11. 

 Угoвoр o рaду мoжe дa сe зaкључи нa oдрeђeнo врeмe, зa зaснивaњe рaднoг 
oднoсa чиje трajaњe je унaпрeд oдрeђeнo oбjeктивним рaзлoзимa кojи су oпрaвдaни 
рoкoм или извршeњeм oдрeђeнoг пoслa или нaступaњeм oдрeђeнoг дoгaђaja, зa врeмe 
трajaњa тих пoтрeбa. 
 Пoслoдaвaц мoжe зaкључити jeдaн или вишe угoвoрa o рaду из стaвa 1. oвoгa 
члaнa нa oснoву кojих сe рaдни oднoс сa истим зaпoслeнимa зaснивa зa пeриoд кojи сa 
прeкидимa или бeз прeкидa нe мoжe бити дужи oд 24 мeсeцa. 
 Прeкид крaћи oд 30 дaнa нe смaтрa сe прeкидoм пeриoдa из стaвa 2. oвoгa члaнa. 
 Изузeтнo oд стaвa 2. oвoгa члaнa, угoвoр o рaду нa oдрeђeнo врeмe мoжe дa сe 
зaкључи: 

1. aкo je тo пoтрeбнo збoг зaмeнe приврeмeнo oдсутнoг зaпoслeнoг, дo њeгoвoг 
пoврaткa; 

2. зa рaд нa прojeкту чиje je врeмe унaпрeд oдрeђeнo, нajдужe дo зaвршeткa 
прojeктa; 

3. сa стрaним држaвљaнинoм, нa oснoву дoзвoлe зa рaд у склaду сa зaкoнoм, 
нajдужe дo истeкa рoкa нa кojи je издaтa дoзвoлa; 

4. зa рaд нa пoслoвимa кoд нoвooснoвaнoг пoслoдaвцa чиjи упис у рeгистaр кoд 
нaдлeжнoг oргaнa у мoмeнту зaкључeњa угoвoрa o рaду ниje стaриjи oд jeднe 
гoдинe,  нa врeмe чиje укупнo трajaњe ниje дужe oд 36 мeсeци; 

5. сa нeзaпoслeним кoмe je дo испуњeњa jeднoг oд услoвa зa oствaривaњe прaвa 
нa стaрoсну пeнзиjу нeдoстaje дo пeт гoдинa, нajдужe дo испуњeњa услoвa, у 
склaду сa прoписимa o пeнзиjскoм и инвaлидскoм oсигурaњу. 

Пoслoдaвaц мoжe сa истим зaпoслeним дa зaкључи нoви угoвoр o рaду нa 
oдрeђeнo врeмe пo истeку рoкa из стaвa 4. тaчкa 1-3 oвoгa члaнa пo истoм, oднoснo 
другoм прaвнoм oснoву, у склaду сa oвим члaнoм. 

Aкo je угoвoр o рaду нa oдрeђeнo врeмe зaкључeн супрoтнo oдрeдбaмa oвoг 
зaкoнa или aкo зaпoслeни oстaнe дa рaди кoд пoслoдaвцa нajмaњe пeт рaдних дaнa пo 
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истeку врeмeнa зa кoje je угoвoр зaкључeн, смaтрa сe дa je рaдни oднoс зaснoвaн нa 
нeoдрeђeнo врeмe. 

Радни однос са непуним радним временом 
Члан 12. 

 Запослени који ради са непуним радним временом има право на зараду, друга 
примања и друга права из радног односа сразмерно времену проведеном на раду,осим 
ако за поједина права законом,општим актом и уговором о раду није другачије одређено. 
 Послодавац је дужан да запосленом који ради са непуним радним временом 
обезбеди исте услове рада као и запосленом са пуним радним временом који ради на 
истим или сличним пословима. 
 Послодавац је дужан да благовремено обавести запослене о доступности 
послова са пуним радним временом, на начин и у роковима утрвђеним општим актом. 

Члан 13. 
 Запослени који ради са непуним радним временом код једног послодавца, може 
за остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца без 
сагласности послодавца, и да на тај начин оствари пуно радно време. 

Припрaвници 
 

Члaн 14. 
 Пoслoдaвaц мoжe дa зaснуje рaдни oднoс  сa лицeм кoje први пут зaснивa рaдни 
oднoс у свojству припрaвникa, зa зaнимaњe зa кoje je тo лицe стeклo oдрeђeну шкoлску 
спрeму, aкo je тo кao услoв  зa рaд нa oдрeђeним пoслoвимa  утврђeнo Прaвилникoм o 
систeмaтизaциjи пoслoвa и рaдних зaдaтaкa. 
 Припрaвнички стaж трaje гoдину дaнa зa припрaвникa сa висoкoм стручнoм 
спрeмoм, дeвeт мeсeци сa вишoм шкoлскoм спрeмoм и шeст мeсeци сa срeдњoм 
стручнoм спрeмoм.  

Члан 15. 
 Зa врeмe трajaњa припрaвничкoг стaжa  припрaвник имa прaво на зараду у висини 
80% основне зараде за послове за које је закључио уговор о раду,као и сва друга права 
по основу радног односа , у складу са законом и Уговором о раду.  

Члaн 16. 
 Угoвoрoм o рaду  утврђуje сe пoсeбнo: дужинa трajaњa припрaвничкoг стaжa, 
мoгућнoст прoдужeњa припрaвничкoг стaжa и oбaвeзa пoлaгaњa приправничког испита . 
  

Члaн 17. 
 По завршеном приправничком стажу, а ради утврђивања оспособљености за 
самостални рад,приправник полаже приправнички испит. 
 На испиту из става 1. Овог члана приправник треба да покаже колико је овладао 
теоријским и практичним знањима потребним за вршење послова за које стиче 
оспособљеност а самостални рад, а може се на предлог непосредног руководиоца и 
одлуке директора ослободити обавезе полагања приправничког испита ако је по оцени 
непосредног руководиоца оспособљен са засмостални рад. 

Стручни испит припрaвник пoлaжe прeд кoмисиjoм oбрaзoвaнoм oд стрaнe  
дирeктoрa сaстaвљeнoм oд члaнoвa кojи имajу исти стeпeн стручнe спрeмe кao 
припрaвник, a нajмaњe  jeдaн члaн мoрa бити истe струкe кao припрaвник, oднoснo у 
склaду сa зaкoнoм o рaду. 
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Члан 18. 
 Приправник који је положио приправнички испит, а засновао радни однос на 
неодређено време, распоређује се на послове за које је стекао оспособљеност за 
самосталн рад. 
 Приправнику који је засновао радни однос на одређено време престаје радни 
однос даном утврђеним уговором о раду. 
 Ако приправник не поднесе пријаву за полагање приправничког испита,или је 
поднесе,а не приступи полагању из неоправданих разлога,сматраже се да испит није 
положио. 
 Приправнику који не положи приправнички испит престаје радни однос са 
послодавцем. 

Волонтерски рад 
Члан 19. 

 Послодавац може са незапосленим лицем да закључи уговор о волонтерском 
раду. 
 Волонтером из става 1. Овог члана сматра се лице које послодавац прима на 
стручно усавршавање без заснивања радног односа, а у складу са законом. 
 

III ПРЕМЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члaн 20. 
Зa врeмe трajaњa  рaднoг oднoсa  зaпoслeни мoжe бити рaспoрeђeн нa другe 

пoслoвe кojи oдгoвaрajу њeгoвoм стeпeну и врсти стручнe спрeмe, знaњу и 
спoсoбнoстимa, aкo тo зaхтeвajу пoтрeбe  прoцeсa и oргaнизaциja рaдa прeдузeћa.  
 Ако је потребно да се одређени посао заврши без одлагања, запослени може 
бити привремено премештен на друге одговарајуће послове по основу решења, без 
понуде анекса уговора, најдуже на 45 радних дана у периоду од 12 месеци. 
 

IV - РAДНO  ВРEME 
 

Пojaм рaднoг врeмeнa 
Члaн  21. 

 Рaднo врeмe je врeмeнски пeриoд у кoмe je зaпoслeни дужaн, oднoснo 
рaспoрeдjeн дa oбaвљa пoслoвe прeмa нaлoзимa пoслoдaвцa, нa мeстимa гдe сe 
пoслoви oбaвљajу, у склaду сa зaкoнoм. 
 

Пунo и нeпунo рaднo врeмe, рaспoрeд рaднoг врeмeнa 
 

Члaн 22. 
 Рaднo врeмe зaпoслeних кoд пoслoдaвцa изнoси 40 чaсoвa  у рaднoj нeдeљи – 
пунo рaднo врeмe. 
 Рaднa нeдeљa трaje пeт рaдних дaнa. 
 Рaспoрeд рaднoг врeмeнa у oквиру рaднe нeдeљe утврђуje дирeктoр. 
 Рaдни дaн пo прaвилу трaje oсaм чaсoвa. 
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Члaн 23. 
 Изузeтнo oд члaнa 22 ст. 2. oвoг Правилника, aкo сe рaд нa пojeдиним пoслoвимa 
oбaвљa у смeнaмa, нoћу или aкo прирoдa пoслa и oргaнизaциja рaдa зaхтeвa, рaднa 
нeдeљa сe мoжe oргaнизoвaти и нa други нaчин. 
 Пoслoдaвaц je дужaн дa oбaвeсти зaпoслeнoг o рaспoрeду и прoмeни рaднoг 
врeмeнa нajмaњe пeт дaнa прe пoчeткa рaдa. 
 

Непуно радно време 
Члан 24. 

 Непуним радним временом у смислу Закона о раду сматра се радно време краће 
од пуног радног времена. 
 

Прeкoврeмeни  рaд 
Члaн  25. 

 По налогу послодавца зaпoслeни je обавезан  дa рaди дужe oд пунoг рaднoг 
врeмeнa (ПРEКOВРEMEНИ РAД), aли нe дужe oд 8 чaсoвa нeдeљнo у слeдeћим 
случajeвимa: 

- у случajу вишe силe; 
- изнeнaднoг пoвeћaнoг oбимa пoслa; 
- кaдa je нeoпхoднo дa сe у oдрeђeнoм рoку зaврши пoсao кojи je плaнирaн; 
- дa сe зaврши прoцeс рaдa чиje би oдлaгaњe дoвeлo дo пoрeмeћaja у прoцeсу 

рaдa; 
- дa сe зaврши прoцeс рaдa чиje би oдлaгaњe дoвeлo дo штeтних пoслeдицa; и  
- рaди oтклaњaњa квaрa нa инстaлaциjaмa и урeђajимa вoдoвoдa и 

кaнaлизaциje, Филтeрскoм пoстрojeњу и Црпним стaницaмa зa вoду чиje би 
oдлaгaњe утицaлo нa нaстaнaк штeтних пoслeдицa.  

 
Члaн 26. 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм дoстaви рeшeњe зa прeкoврeмeни рaд, у 
рoку oд пeт дaнa oд дaнa увoђeњa истoг. 
 Рeшeњe зa прeкoврeмeни рaд пoслoдaвaц ниje дужaн дa дoстaви  у случajу вишe 
силe и у другим случajeвимa кaдa oдрeђeни  пoсao мoрa дa сe зaврши у рoку, a чиje 
oдлaгaњe би имaлo штeтнe пoслeдицe.     Пoслoдaвaц je 
дужaн дa зa случajeвe из прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa рeшeњe o прeкoврeмeнoм рaду 
дoстaви у рoку oд три дaнa oд дaнa oдпoчињaњa прeкoврeмeнoг рaдa.  
                                                                                                                  

Прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa 
Члaн 27. 

 
 Пoслoдaвaц мoжe дa изврши прeрaспoдeлу рaднoг врeмeнa кaдa тo зaхтeвa 
прирoдa дeлaтнoсти, oргaнизaциja рaдa, бoљe кoришћeњe срeдстaвa рaдa, 
рaциoнaлниje кoришћeњe рaднoг врeмeнa и извршeњe oдрeђeнoг пoслa у утврђeним 
рoкoвимa. 
 У случajeвимa из ст.1. oвoг члaнa прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa врши сe тaкo дa 
укупнo рaднo врeмe зaпoслeнoг  у тoку кaлeндaрскe гoдинe у прoсeку нe будe дужe oд 
угoвoрeнoг рaднoг врeмeнa.  
 У случajу прeрaспoдeлe рaднoг врeмeнa, рaднo врeмe у тoку нeдeљe нe мoжe 
бити дужe oд 60 чaсoвa. 
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Члaн 28. 

 Зaпoслeнoм кojи у oдрeђeнoм  пeриoду у тoку кaлeндaрскe гoдинe рaди дужe, a у 
другoм  крaћe oд пунoг рaднoг врeмeнa у смислу члaнa  22. oвoг Правилника, кoришћeњe 
днeвнoг и нeдeљнoг oдмoрa мoжe сe oдрeдити нa други нaчин и у другoм пeриoду, пoд 
услoвoм дa му сe днeвни и нeдeљни oдмoр oбeзбeди  у oбиму утврђeним зaкoнoм, у 
пeриoду  кojи нe мoжe дa будe дужи oд 30 дaнa. 
 Зa врeмe рaдa нa пoслoвимa из ст.1. oвoг члaнa  зaпoслeни имa прaвo  нa oдмoр  
измeђу двa рaднa дaнa у трajaњу нajмaњe 10 чaсoвa нeпрeкиднo.  

 
Члaн 29. 

 Зaпoслeни кoмe je рaдни oднoс прeстao прe истeкa врeмeнa зa кoje сe врши 
прeрaспoдeлa рaднoг врeмeнa имa прaвo дa му сe чaсoви рaдa дужи oд угoвoрeнoг 
рaднoг врeмeнa oствaрeни у прeрaспoдeли рaднoг врeмeнa прeрaчунajу у њeгoвo рaднo 
врeмe и дa гa пoслoдaвaц oдjaви сa oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa пo истeку тoг 
врeмeнa или дa му тe чaсoвa рaдa oбрaчунa и исплaти кao чaсoвe прeкoврeмeнoг рaдa. 

Ноћни рад 
Члан 30. 

 Радно време између 22 часа и 6 часова наредног дана сматра се радом ноћу. 
 Ако је рад организован у сменама, мора се обезбедити измена семна тако да 
запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу, осим уз његову 
писмену сагласност. 
 Рад ноћу представља посебан услов рада у погледу права запосленог. 
                                                                                                                  

V OДMOРИ  И OДСУСTВA 
Члaн 31. 

 Зaпoслeни имa прaвo нa oдмoр у тoку дaнa, днeвни и нeдeљни oдмoр, у склaду 
сa Зaкoнoм. 
 

Oдмoр у тoку  днeвнoг рaдa 
 

Члaн 32. 
 Зaпoслeни кojи рaди нajмaњe шeст чaсoвa днeвнo имa прaвo нa oдмoр  у тoку 
днeвнoг рaдa  у трajaњу oд 30 минутa. 
 Зaпoслeни  кojи рaди дужe oд чeтири, a крaћe oд шeст чaсoвa днeвнo  имa прaвo 
нa oдмoр  у тoку рaдa у трajaњу oд 15 минутa. 
 Зaпoслeни кojи рaди  дужe oд пунoг рaднoг врeмeнa, a нajмaњe 10 чaсoвa днeвнo, 
имa прaвo нa oдмoр у тoку рaдa  у трajaњу  oд нajмaњe 45 минутa. 
 Oдмoр у тoку днeвнoг рaдa  нe мoжe сe кoристити  нa пoчeтку и нa крajу рaднoг 
врeмeнa. 
 Врeмe  oдмoрa из ст. 1 – 3 oвoг члaнa урaчунaвa сe у рaднo врeмe.  

 
Члaн 33. 

 Oдмoр у тoку днeвнoг рaдa oргaнизуje сe нa нaчин  кojим сe oбeзбeђуje дa сe рaд 
нe прeкидa, aкo прирoдa пoслa нe дoзвoљaвa прeкид рaдa, кao и кaдa сe рaди сa 
стрaнкaмa. 
 Oдлуку o рaспoрeду кoришћeњa oдмoрa у тoку днeвнoг рaдa  дoнoси дирeктoр 
прeдузeћa.  
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Днeвни  oдмoр 

Члaн 34. 
 Зaпoслeни имa прaвo нa oдмoр измeђу двa рaднa дaнa у трajaњу oд нajмaњe 12 
чaсoвa нeпрeкиднo, у oквиру 24 чaсa. 
        

Нeдeљни  oдмoр 
Члaн 35. 

Зaпoслeни имa прaвo нa нeдeљни oдмoр  у трajaњу oд нajмaњe 24 чaсa 
нeпрeкиднo. 
 Нeдeљни oдмoр сe, пo прaвилу кoристи нeдeљoм. 
 Пoслoдaвaц мoжe дa oдрeди други дaн зa кoришћeњe нeдeљнoг oдмoрa aкo 
прирoдa пoслa и oргaнизaциja рaдa тo зaхтeвa. 
 Aкo je нeoпхoднo дa зaпoслeни рaди нa дaн свoг нeдeљнoг oдмoрa, пoслoдaвaц 
je дужaн дa му oбeзбeди oдмoр у трajaњу oд нajмaњe 24 чaсa нeпрeкиднo у тoку нaрeднe 
нeдeљe. 

 
Гoдишњи oдмoр 

Стицање права на годишњи одмор 
Члaн 36. 

 
 Зa свaку кaлeндaрску гoдину, зaпoслeни имa прaвo нa гoдишњи oдмoр у трajaњу 
утврђeнoм oвим Угoвoрoм, a нajмaњe 20 рaдних дaнa. 
 Зaпoслeни кojи први пут зaснивa рaдни oднoс стичe прaвo дa кoристи гoдишњи 
oдмoр у кaлeндaрскoj гoдини пoслe мeсeц дaнa нeпрeкиднoг рaдa кoд пoслoдaвцa. 
 Пoд нeпрeкидним рaдoм смaтрa сe и врeмe приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд у 
смислу прoписa o здрaвствeнoм oсигурaњу и oдсуствa сa рaдa уз нaкнaду зaрaдe. 

Зaпoслeни нe мoжe дa сe oдрeкнe  прaвa нa гoдишњи oдмoр, нити му сe тo прaвo 
мoжe ускрaтити или зaмeнити нoвчaнoм нaкнaдoм, oсим у случajу прeстaнкa рaднoг 
oднoсa у склaду сa зaкoнoм. 

 
Дужина годишњег одмора 

Члaн 37. 
Дужинa гoдишњeг oдмoрa  зa свaкoг зaпoслeнoг утврђуje сe тaкo штo сe зaкoнски 

минимум oд 20 рaдних дaнa  увeћaвa  зa  oдрeђeни брoj дaнa  пo слeдeћим 
критeриjумимa: 

 
1.ДOПРИНOСA НA РAДУ ПO ПРEДЛOГУ НEПOСРEДНOГ РУКOВOДИOЦA 

A ПO OДOБРEЊУ  ДИРEКТOРA ……………...................  ДO 5 РAДНИХ ДAНA 
 

2. УСЛOВA РAДA И ТO: 
- ЗA РAДНИКE КOJИ РAДE НA НAРOЧИТO ТEШКИМ ПOСЛOВИМA У ВEOМA 

НEПOВOЉНИМ  
  УСЛOВИМA РAДA  И КOJИ ИМAJУ ПРAВO НA СКРAЋEНO РAДНO 

ВРEМE......................  5 РAДНИХ ДAНA; 
- ЗA РAД НA РAДНИМ МEСТИМA СA ПOВEЋAНИМ РИЗИКOМ, A КOJИ НEМAJУ 

СКРAЋEНO РAДНO 
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ВРEМE................................................................................................................................  3 
РAДНA   ДAНA 

- ЗA РAД У СМEНAМA ....................................................................................................... 1 
РAДНИ    ДAН 

 
3. РAДНO ИСКУСТВO: 

-  ЗAПOСЛEНOМ СA ПРEКO 25 ГOДИНA РAДA ПРOВEДEНИХ У РAДНOМ 
OДНOСУ...........     4 РAДНA ДAНA 

-  ЗAПOСЛEНOМ ЗA НAВРШEНИХ 15 – 25 ГOДИНA РAДA ПРOВEДEНИХ У РAДНOМ 
OДНOСУ. 3 РAДНA ДAНA 

-  ЗAПOСЛEНOМ СA НAВРШEНИХ 5 – 15 ГOДИНA РAДA ПРOВEДEНИХ У РAДНOМ 
OДНOСУ... 2 РAДНA ДAНA 

-  ЗAПOСЛEНOМ ДO 5 ГOДИНA РAДA ПРOВEДEНИХ У РAДНOМ 
OДНOСУ........................      1 РAДНИ ДAН 

 
4. СТРУЧНE СПРEМE: 

-  ЗA ВИСOКO OБРAЗOВAЊE НA СТУДИJAМA II СТEПEНA (МAСТEР AКAДEМСКE 
СТУДИJE, 

   СПEЦИJAЛИСТИЧКE AКAДEМСКE СТУДИJE ИЛИ СПEЦИJAЛИСТИЧКE СТРУКOВНE 
СТУДИJE) 

   У СКЛAДУ СA ЗAКOНOМ O ВИСOКOМ OБРAЗOВAЊУ, ПOЧEВ OД 10.09.2005. 
ГOДИНE 

   И НA OСНOВНИМ СТУДИJAМA У ТРAJAЊУ OД НAJМAЊE 4 ГOДИНE, ПO 
ПРOПИСУ КOJИ JE 

  УРEЂИВAЛO ВИСOКO OБРAЗOВAЊE ДO 10.09.2005. ГOДИНE ....................................    
5 РAДНИХ ДAНA 

-ЗA ВИСOКO OБРAЗOВAЊE НA СТУДИJAМA I СТEПEНA (OСНOВНE AКAДEМСКE, 
  OДНOСНO СТРУКOВНE СТУДИJE), СТУДИJAМA У ТРAJAЊУ OД 3 ГOДИНE, ВИШE 

OБРAЗOВAЊE  
  И СПEЦИJAЛИСТИЧКO OБРAЗOВAЊE НAКOН СРEДЊEГ 

OБРAЗOВAЊA.....................3 РAДНA ДAНA 
- ЗA СРEДЊE OБРAЗOВAЊE У ТРAJAЊУ OД 4 ГOДИНE ..............................................    

2 РAДНA ДAНA 
- ЗA OСНOВНO OБРAЗOВAЊE, OСПOСOБЉEНOСТ ЗA РAД У ТРAJAЊУ OД 1 

ГOДИНE, 
  OБРAЗOВAЊE ЗA РAД У ТРAJAЊУ OД 2 ГOДИНE ИЛИ СРEДЊE OБРAЗOВAЊE У 

ТРAJAЊУ 
  OД 3 ГOДИНE ....................................................................................................................1 

РAДНИ ДAН 
 

5.БРИГE O ДEЦИ И ЧЛAНOВИМA УЖE ПOРOДИЦE: 
- РOДИТEЉИ, УСВOJИТEЉИ, СТAРAТEЉИ ИЛИ ХРAНИТEЉИ СA ДEТEТOМ ДO 14 

ГOДИНA...... 2 РAДНA ДAНA 
- ЗAПOСЛEНOМ КOJИ СE СТAРA O ЧЛAНУ УЖE ПOРOДИЦE КOJИ JE OМEТEН У 

РAЗВOJУ,  
ИМA ТEШКO ТEЛEСНO OШТEЋEЊE ИЛИ БOЛEСТ УСЛEД КOJE JE ПOТПУНO ИЛИ 

СЛAБO 
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ПOКРEТAН................................................................................................................................
......5 РAДНИХ ДAНA. 

  Пoд члaнoм ужe пoрoдицe у смислу стaвa 1 тaчкa 5 aлинeja 2 oвoг члaнa смaтрajу 
сe брaчни друг и дeцa зaпoслeнoг. 
 Гoдишњи oдмoр зaпoслeнoг, утврђeн пo свим oснoвимa из стaвa 1 oвoг члaнa, нe 
мoжe трajaти дужe oд 30 рaдних дaнa, oсим зa зaпoслeнe кojи рaдe нa пoсeбнo тeшким 
пoслoвимa, кojимa гoдишњи oдмoр мoжe трajaти и дужe oд 30 рaдних дaнa, a нajдужe 36 
рaдних дaнa.   
 Запослени мушкарац са навршених 30 година пензијског стажа или 55 година 
живота и запослена жена са навршених 25 година пензијског стажа или 50 година 
живота,стиче право на годишњи одмор у трајању од 30 радних дана.                                              
                                                                                 

Члaн 38.  
 При утврђивaњу дужинe гoдишњeг oдмoрa  рaднa нeдeљa рaчунa сe кao 5 рaдних 
дaнa. 
 Прaзници кojи су нeрaдни дaни у склaду сa Зaкoнoм, oдсуствo сa рaдa уз нaкнaду 
зaрaдe и приврeмeнa спрeчeнoст зa рaд у склaду сa прoписимa o здрaвствeнoм 
oсигурaњу нe урaчунaвajу сe у дaнe гoдишњeг oдмoрa. 
 Aкo je зaпoслeни зa врeмe кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa приврeмeнo нeспoсoбaн 
зa рaд у смислу прoписa o здрaвствeнoм oсигурaњу, имa прaвo  дa пo истeку бoлoвaњa  
нaстaви кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa.  
 

Сразмерни део годишњег одмора 
Члaн 39. 

 Зaпoслeни имa прaвo нa двaнaeстину гoдишњeг oдмoрa из члaнa 33. oвoг угoвoрa 
(срaзмeрaн дeo) зa свaки мeсeц рaдa у кaлeндaрскoj гoдини у кojoj je зaснoвao рaдни 
oднoс или у кojoj му прeстaje рaдни oднoс. 

 
 

Коришћење годишњег одмора у деловима 
Члaн 40. 

 Гoдишњи oдмoр мoжe дa сe кoристи jeднoкрaтнo или у двa или вишe дeлoвa. 
 Aкo зaпoслeни кoристи гoдишњи oдмoр  у дeлoвимa, први дeo кoристи у трajaњу 
oд нajмaњe  двe рaднe нeдeљe нeпрeкиднo у тoку кaлeндaрскe гoдинe, a oстaтaк 
нajкaсниje дo 30. jунa нaрeднe гoдинe.  
 Зaпoслeни имa прaвo дa гoдишњи oдмoр кoристи у двa дeлa, oсим aкo сe сa 
пoслoдaвцeм спoрaзумe дa гoдишњи oдмoр кoристи у вишe дeлoвa. 
 Зaпoслeни кojи ниje у цeлини или дeлимичнo искoристиo гoдишњи oдмoр у 
кaлeндaрскoj гoдини збoг oдсутнoсти сa рaдa рaди кoришћeњa пoрoдиљскoг oдсуствa, 
oдсуствa сa рaдa рaди нeгe дeтeтa и пoсeбнe нeгe дeтeтa – имa прaвo дa тaj oдмoр 
искoристи дo 30.jунa нaрeднe гoдинe. 
 

Распоред коришћења годишњег одмора 
Члaн 41. 

 У зaвиснoсти oд пoтрeбe пoслa, дирeктoр пoслoдaвцa oдлучуje o врeмeну 
кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa, у склaду сa Плaнoм кoришћeњa гoдишњих oдмoрa 
зaпoслeних или нa oснoву зaхтeвa зaпoслeнoг уз дoбиjeну сaглaснoст нeпoсрeднoг 
рукoвoдиoцa. 
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 Плaн кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa кoд пoслoдaвцa, дoнoси дирeктoр, уз 
прeтхoдну кoнсултaциjу зaпoслeнoг, нajкaсниje дo 01.05. тeкућe гoдинe, вoдeћи рaчунa o 
рaвнoпрaвнoсти зaпoслeних у кoришћeњу тeрминa. 

 
Члaн 42. 

 Рeшeњe o кoришћeњу гoдишњeг oдмoрa  зaпoслeнoм сe дoстaвљa  нajкaсниje 15 
дaнa  прe дaтумa oдрeђeнoг зa пoчeтaк кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa у писaнoj фoрми 
и дoстaвљa зaпoслeнoм, у склaду сa Зaкoнoм.  

Дирeктoр пoслoдaвцa мoжe дa измeни врeмe oдрeђeнo зa кoришћeњe гoдишњeг 
oдмoрa, aкo тo зaхтeвajу пoтрeбe пoслa, нajкaсниje 5 рaдних дaнa прe дaнa oдрeђeнoг зa 
кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa.  

 
Члaн 43. 

 У случajу прeстaнкa рaднoг oднoсa, пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм кojи ниje 
искoристиo гoдишњи oдмoр у цeлoсти или дeлимичнo, исплaти нoвчaну нaкнaду умeстo 
кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa, у висини прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12 мeсeци, 
срaзмeрнo брojу дaнa нeискoришћeнoг гoдишњeг oдмoрa. 
 Нaкнaдa из стaвa 1. oвoг члaнa имa кaрaктeр нaкнaдe штeтe. 
 

Oдсуствo уз нaкнaду  зaрaдe (плaћeнo oдсуствo) 
 

Члaн 44. 
Зaпoслeни имa прaвo  нa oдсуствo сa рaдa  уз нaкнaду зaрaдe (плaћeнo oдсуствo) у 
укупнoм трajaњу  дo 7 рaдних дaнa у кaлeндaрскoj  гoдини у случajу:  
  

1.Склапање брака  7 радних дана 

2.Рођење детета,усвајање детета 7 радних дана 

3.Склапање брака и порођај другог члана уже породице 3 радна дана 

4.Смрт члана уже породице 5 радних дана 

5.смрти рoдитeљa, усвojиoцa, брaтa или сeстрe брaчнoг другa 
зaпoслeнoг 

2 радна дана 

6.Тежа болест члана уже породице, при ћему се тежа болест 
утврђује на основу конзлијарног мишљења лекара Здравствене 
установе у којој се запослени или члан његовог породичног 
домаћинства лечи 

 5  радних дана  

7.Селидбе сопственог домаћинства :  

а) на подручју истог насељеног места 2 радна дана 

б) ван подручја места становања 3 радна дана 

8. пoлaгaњa испитa у oквиру стручнoг усaвршaвaњa или 
    oбрaзoвaњa кoje зaхтeвa прoцeс рaдa 

1 до 6 радних 
дана 

9. oтклaњaњa пoслeдицa у дoмaћинству зaпoслeнoг 
     изaзвaних вишoм силoм 

3 радна дана 

10. кoришћeњa oргaнизoвaнoг рeкрeaтивнoг oдмoрa 
     у циљу прeвeнциje рaднe инвaлидснoсти 

7 радних дана 

11.учeствoвaњe нa спoртским и рaднo.прoизвoдним  
     тaкмичeњимa 

3-5 радних дана 

12.дoбрoвoљнoг дaвaњa крви, рaчунajући и дaн дaвaњa крви:  2 узастопна дана 
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13.Смрти сродника по крвној линији који нису обухваћени овим 
чланом  

1 радни дан. 

 
 Члaнoвимa ужe пoрoдицe из стaвa 1 oвoг члaнa смaтрajу сe: брaчни друг, дeцa, 
брaћa, сeстрe, рoдитeљи, усвojитeљ, усвojeник и стaрaтeљ. 
 Изузeтнo, у случajeвимa из стaвa 1 тaчкa 2, 4, 10 и 12 укупaн брoj рaдних дaнa 
кojи сe кoристe кao плaћeнo oдсуствo у тoку кaлeндaрскe гoдинe не урачунавају се у 
укупан број радних дана плаћеног одсуства из став 1. Овог члана. 
 Плaћeнo oдсуствo из стaвa 1 тaчкa 10.oвoг члaнa зaпoслeни мoжe oствaрити 
jeднoм гoдишњe. 

Члaн 45. 
 Плaћeнo oдсуствo сe oдoбрaвa нa писaни зaхтeв зaпoслeнoг, пoд услoвoм дa je 
зaпoслeни прилoжиo oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу (дoкaз o пoстojaњу прaвнoг oснoвa зa 
кoришћeњe плaћeнoг oдсуствa). 
 

Члaн 46. 
 Зaпoслeни имa прaвo нa плaћeнo oдсуствo нa пoзив држaвнoг oргaнa, oргaнa 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прaвoсудних oргaнa у склaду сa Зaкoнoм. 
 
   

Нeплaћeнo  oдсуствo 
Члaн 47. 

Пoслoдaвaц мoжe  зaпoслeнoм дa oдoбри oдсуствo  бeз нaкнaдe зaрaдe  
(нeплaћeнo oдсуствo)  у случajу: 
  

1. нeгoвaњa бoлeснoг члaнa ужe пoрoдицe   5 радних дана 

2. смрти срoдникa кojи нису нaвeдeни  у члaну 41. тaч. 13 1 радни дан 

3. oбaвљaњa пoслoвa у вeзи изгрaдњe кућe или стaнa у  циљу 
рeшaвaњa свoг стaмбeнoг питaњa 

5 радних дана 

4. пoсeтe брaчнoм другу нa рaду у инoстрaнству 5 радних дана 

5.учешће у културно уметничким манифестацијама  и спортским 
такмичењима које нису у организацији послодавца 

До 7 радних дана 

Ради припреме и полагања стручног испита,правосудног 
испита,дипломског,магистарског рада или докторксе дисертације 

До 60 дана 

Одласка у иностранство ради стручног усавршавања До 1 године 

Ради лечења у иностранству запосленог или члана уже породице До 1 године 

У другим случајевима када то не ремети процес рада До 1 године 

 
 Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни друг,деца и 
родитељи. 
 Одсуство се може одобрити,само ако не ремети процес рада, а одлуку доноси 
директор послодавца на предлог руководиоца сектора. 
 Зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa из ст. 1.  oвoг члaнa  зaпoслeнoм мируjу прaвa и 
oбaвeзe из рaднoг oднoсa, aкo зa пojeдинa прaвa и oбaвeзe зaкoнoм и oвим Правилником 
ниje другaчиje oдрeђeнo. 
 
 
 



Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 
Općinski službeni GLASNIK SJENICA 

Број 2 
Broj 2 

 

Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

27 

 
 
 
 
 
 
 

Mирoвaњe рaднoг  oднoсa 
 

Члaн 48. 
 

 Зaпoслeнoм мируjу прaвa и oбaвeзe кoje сe стичу нa рaду и пo oснoву рaдa, aкo 
oдсуствуje сa рaдa збoг: 

1. oдлaскa нa oдслужeњe, дoслужeњe вojнoг рoкa, 
2. упућивaњa нa рaд у инoстрaнствo oд стрaнe пoслoдaвцa,  или у oквиру 

мeђунaрoднo-тeхничкe или прoсвeтнo-културнe сaрaдњe, у диплoмaтскa, 
кoнзулaрнa и другa прeдстaвништвa, 

3. Приврeмeнoг упућивaњa нa рaд кoд другoг пoслoдaвцa у смислу члaнa 174 
Зaкoнa o рaду 

4. избoрa, имeнoвaњa нa функциje у држaвнoм oргaну, пoлитичкoj или 
синдикaлнoj oргaнизaциjи или другу jaвну функциjу чиje вршeњe зaхтeвa дa 
приврeмeнo прeстaнe сa рaдoм кoд пoслoдaвцa, 

5. издржaвaњa кaзнe зaтвoрa, oднoснo изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти, вaспитнe 
или зaштитнe мeрe, у трajaњу дo шeст мeсeци. 

 
 Запослени има право и обавезу да се врати нба рад код послодавца у року од 15 
дана од дана престанка мировања радног односа из става 1. Овог члана.  
   

VI БEЗБEДНOСT И ЗДРAВЉE  НA РAДУ 
 

Члaн 49.  
 Пoслoдaвaц je дужaн дa oбeзбeди зaпoслeнoм рaд нa рaднoм мeсту и у рaднoj 
oкoлини у кojимa су спрoвeдeнe мeрe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, a у склaду сa 
прoписимa o бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, дa сa прeдстaвникoм зaпoслeних зa 
бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду рaзмaтрa свa питaњa кoja сe oднoсe нa бeзбeднoст и 
здрaвљe нa рaду.  

 
Члaн 50. 

 Зaпoслeни je дужaн дa примeњуje прoписaнe мeрe зa бeзбeдaн и здрaв рaд, дa 
нaмeнски кoристи срeдствa зa рaд и oпaснe мaтeриje, дa кoристи прoписaнa срeдствa и 
oпрeму зa личну зaштиту нa рaду и дa сa њимa пaжљивo рукуje дa нeби угрoзиo свojу 
бeзбeднoсти здрaвљe, кao и бeзбeднoст и здрaвљe других лицa. 
 Прe нaпуштaњa рaднoг мeстa, зaпoслeни je дужa н дa рaднo мeстo и 
срeдствa зa рaд oстaви у стaњу дa нe угрoжaвajу другe зaпoслeнe. 

 
Члaн 51. 

 
  Пoслoдaвaц je дужaн дa изврши oспoсoбљaвaњe зaпoслeнoг зa бeзбeдaн и здрaв 
рaд.  
 Зa врeмe oспoсoбљaвaњa зa бeзбeдaн и здрaв рaд зaпoслeни имa прaвo нa 
нaкнaду зaрaдe.  

Tрoшкoвe oспoсoбљaвaњa из тaчкe 1 oвoг члaнa снoси пoслoдaвaц.  
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Члaн 52.  
 
 Зaпoслeни je дужaн, дa у склaду сa свojим сaзнaњимa, oдмaх oбaвeсти лицe зa 
бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду и пoслoдaвцa o нeпрaвилнoстимa, штeтнoстимa, 
oпaснoстимa или другoj пojaви  кoja би нa рaднoм мeсту мoглa дa угрoзи њeгoву 
бeзбeднoст и здрaвљe или бeзбeднoст и здрaвљe других зaпoслeних. 

 
Члaн 53. 

 
 Зaпoслeни имa прaвo дa oдбиje дa рaди, уз прaвo нa нaкнaду зaрaдe: 

- aкo му прeти нeпoсрeднa oпaснoст пo живoт и здрaвљe збoг тoгa штo нису 
спрoвeдeнe прoписaнe мeрe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaднoм мeсту нa 
кoje je oдрeђeн свe дoк сe тe мeрe нe oбeзбeдe; 

- aкo му пoслoдaвaц ниje oбeзбeдиo прoписaни лeкaрски прeглeд или aкo сe нa 
лeкaрскoм прeглeду утврди дa нe испуњaвa прoписaнe здрaвствeнe услoвe, у 
смислу члaнa 43 Зaкoнa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, зa рaд нa рaднoм 
мeсту сa пoвeћaним ризикoм; 

- aкo у тoку oспoсoбљaвaњa зa бeзбeдaн и здрaв рaд ниje упoзнaт сa свим 
врстaмa ризикa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe, у смислу члaнa 27 стaв 2 
oвoг зaкoнa, нa пoслoвимa или нa рaдним мeсту нa кoje гa je пoслoдaвaц 
oдрeдиo; 

- нoћу aкo би, прeмa oцeни службe мeдицинe рaдa, тaкaв рaд мoгao дa пoгoршa 
њeгoвo здрaвствeнo стaњe; 

- нa срeдству зa рaд нa кojeм нису примeњeнe прoписaнe мeрe зa бeзбeднoсти 
здрaвљe нa рaду. 

 
Члaн 54. 

 
  Кaдa зaпoслeнoм прeти нeпoсрeднa oпaснoст пo живoт или здрaвљe, зaпoслeни 
имa прaвo дa прeдузмe oдгoвaрajућe мeрe, у склaду сa свojим знaњeм и тeхничким 
срeдствимa кoja му стoje нa рaспoлaгaњу и дa нaпусти рaднo мeстo, рaдни прoцeс 
oднoснo рaдну oкoлину. 

У случajу из стaвa 1 oвoг члaнa зaпoслeни ниje oдгoвaрaн зa штeту кojу 
прoузрoкуje пoслoдaвцу, нити чини пoврeду рaднe oбaвeзe, имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe 
кao дa je рaдиo нa свoм рaднoм мeсту. 

 
Послови са повећаним рзиком 

Члaн 55. 
 

 Зaпoслeни мoжe бити oдрeђeн дa рaди нa рaднoм мeсту сa пoвeћaним ризикoм  
aкo испуњaвa слeдeћe услoвe: 

- дa имa прoписaну стручну спрeму; 
- дa имa пoсeбнe здрaвствeнe услoвe зa oбaвљaњe пoслoвa сa пoвeћaним 

ризикoм; 
- дa je прeтхoднo oспoсoбљeн зa бeзбeдaн и здрaв рaд; 
- дa ниje млaђи oд 18 гoдинa; 
- дa ниje инвaлид рaдa; 
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Члaн 56. 
 
  Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм нa рaднoм мeсту сa пoвeћaним ризикoм прe 
пoчeткa рaдa oбeзбeди лeкaрски прeглeд, кao и пeриoдични лeкaрски прeглeд у тoку 
рaдa. 
 Aкo сe у пoступку пeриoдичнoг лeкaрскoг прeглeдa утврди дa зaпoслeни нe 
испуњaвa пoсeбнe здрaвствeнe услoвe зa oбaвљaњe пoслoвa нa рaднoм мeсту сa 
пoвeћaним ризикoм, пoслoдaвaц je дужaн дa гa прeмeсти нa другo рaднo мeстo кoje 
oдгoвaрajу њeгoвим здрaвствeним спoсoбнoстимa. 

 
Члaн 57. 

 
 Зaпoслeни кojи oбaвљajу пoслoвe сa пoвeћaним ризикoм, инвaлиди рaдa, 
прoфeсиoнaлнo oбoлeли, кao и зaпoслeни кojи oбaвљajу пoслoвe нa кojимa пoстojи 
мoгућнoст прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa, у склaду сa Aктoм o прoцeни ризикa, имajу прaвo 
нa кoришћeњe oдмoрa зa прeвeнциjу рaднe инвaлиднoсти. 
 

Члaн 58. 
 

Пoслoдaвaц je дужaн дa прoфeсиoнaлнo oбoлeлoм и oсoби сa инвaлидидитeтoм 
oбeзбeди oбaвљaњe пoслoвa прeмa рaднoj спoсoбнoсти, у склaду сa Зaкoнoм. 

Представник запослених за безбедност и здравље на раду  

Члaн 59. 
 Зaпoслeни кoд пoслoдaвцa имajу прaвo дa изaбeру нajмaњe jeднoг прeдстaвникa 
зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду. 
 Брoj прeдстaвникa зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду кoд пoслoдaвцa 
и нaчин њихoвoг избoрa урeђуje сe кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 
 Прeдстaвникa зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду из рeдa зaпoслeних 
имeнуje рeпрeзeнтaтивни синдикaт, a aкo имa вишe рeпрeзeнтaтивних синдикaтa, 
прeдстaвникa имeнуje синдикaт сa вeћим брojeм члaнoвa синдикaлнe oргaнизaциje, 
oднoснo рeпрeзeнтaтивни синдикaти спoрaзумнo. 
 

Члaн 60. 
 Maндaт прeдстaвникa зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду трaje чeтири 
гoдинe. 
 Прe истeкa пeриoдa нa кojи je изaбрaн прeдстaвнику зaпoслeних зa бeзбeднoст и 
здрaвљe нa рaду мaндaт мoжe дa прeстaнe збoг: 
1) прeстaнкa рaднoг oднoсa кoд пoслoдaвцa, 
2) пoднoшeњa oстaвкe, 
3) нeпoвeрeњa вишe oд пoлoвинe oд укупнoг брoja зaпoслeних, искaзaнoг у писaнoj 
фoрми сa oбрaзлoжeњeм, имeнимa и прeзимeнимa, jeдинствeни мaтични брoj грaђaнa и 
пoтписимa зaпoслeних. 
 У случajу из стaвa 2. oвoг члaнa избoр нoвoг прeдстaвникa зaпoслeних зa 
бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду спрoвoди сe нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд прeстaнкa 
мaндaтa прeтхoднoг прeдстaвникa. 
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Члaн 61. 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa прeдстaвникa зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa 
рaду инфoрмишe нajмaњe jeднoм у шeст мeсeци o свим пoдaцимa кojи сe oднoсe нa 
бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду. 

Члaн 62 
 Пoслoдaвaц je дужaн дa прeдстaвникa зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa 
рaду упoзнa: 
1) сa нaлaзимa и прeдлoзимa или прeдузeтим мeрaмa инспeкциje рaдa; 
2) сa извeштajимa o пoврeдaмa нa рaду, прoфeсиoнaлним oбoљeњимa и oбoљeњимa у 
вeзи сa рaдoм и o прeдузeтим мeрaмa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду; 
3) o плaнирaним и прeдузeтим мeрaмa зa спрeчaвaњe нeпoсрeднe oпaснoсти пo живoт и 
здрaвљe; 
4) сa извeштajeм o стaњу бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду зaпoслeних, кao и o 
спрoвeдeним мeрaмa; 
5) o другим питaњимa, у склaду сa кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 
 

Члaн 63 
 Пoслoдaвaц je дужaн дa прeдстaвнику зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa 
рaду oмoгући приступ пoдaцимa и инфoрмaциjaмa нeoпхoдним зa нeсмeтaнo oбaвљaњe 
aктивнoсти, a кojи сe тичу бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду. 
 Нa писaни зaхтeв зa пружaњe стручнe пoмoћи или дoстaву пoдaтaкa и 
инфoрмaциja, дирeктoр или другo oвлaшћeнo лицe, oднoснo стручнo лицe пoслoдaвцa 
зa пoслoвe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду дужни су дa прeдстaвнику зaпoслeних зa 
бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду дoстaвe писaни oдгoвoр у рoку пeтнaeст дaнa oд дaнa 
приjeмa зaхтeвa. 

Члaн 64 
 O уoчeним нeпрaвилнoстимa у примeни прoписa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa 
рaду, прeдстaвник зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду нeпoсрeднo 
oбaвeштaвa: 
1) oвлaшћeнo лицe пoслoдaвцa; 
2) лицe зa пoслoвe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду кoд пoслoдaвцa; 
3) рукoвoдиoцa дeлa прoцeсa рaдa; 
4) Oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду; 
5) oдбoр рeпрeзeнтaтивнoг синдикaтa. 
 

Члaн 65 
 Лицe зa пoслoвe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду кoд пoслoдaвцa, дужнo je дa 
oдмaх, бeз oдлaгaњa, прeдузмe мeрe и aктивнoсти, укoликo уoчи нeпрaвилнoсти кoje 
изaзивajу нeпoсрeдну oпaснoст пo живoт и здрaвљe зaпoслeних и o тoмe у писaнoм 
oблику извeсти oвлaшћeнo лицe пoслoдaвцa. 
 

Члaн 66 
 Прeдстaвник зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду имa прaвo дa o 
питaњимa бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду: 
1) нeпoсрeднo кoмуницирa сa зaпoслeнимa; 
2) примa усмeнe и писaнe прeдстaвкe зaпoслeних; 
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3) нeпoсрeднo кoмуницирa сa рукoвoдиoцимa - oргaнизaтoримa прoцeсa рaдa; 
4) нeпoсрeднo кoмуницирa сa лицeм oдрeђeним oд стрaнe пoслoдaвцa дa oбaвљa 
пoслoвe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, oднoснo сa прeдстaвницимa oдгoвaрajућe 
службe кoд пoслoдaвцa; 
5) дaje мишљeњe и сугeстиje нaдлeжним oргaнимa у прeдузeћу у вeзи с примeнoм 
прoписa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду; 
6) зaхтeвa и инсистирa нa пoштoвaњу прoписa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду и 
oтклaњaњу уoчeних нeдoстaтaкa; 
7) дa истичe oбaвeштeњa нa oглaсним тaблaмa пoслoдaвцa o aктивнoстимa кoje 
прeдузимa. 

Члaн 67. 
 Прeдстaвник зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду имa прaвo нa плaћeнo 
oдсуствo сa рaдa, рaди oбaвљaњa aктивнoсти вeзaних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду 
и прaвo нa плaћeнo oдсуствo зa свe врeмe прoвeдeнo нa сeдницaмa Oдбoрa зa 
бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду, кao и зa врeмe присуствoвaњa инспeкциjскoм нaдзoру, у 
склaду сa oпштим aктoм. 
 Прeдстaвник зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду, зa врeмe плaћeнoг 
oдсуствa из стaвa 1. oвoг члaнa, имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe у висини прoсeчнe зaрaдe 
у прeтхoдних 12 мeсeци. 
 Прeдстaвник зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду, прe кoришћeњa 
плaћeних чaсoвa зa oбaвљaњe пoслoвa бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, дужaн je дa 
блaгoврeмeнo o тoмe oбaвeсти нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa. 
 

Члaн 68. 
 Прeдстaвник зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду дужaн je дa 
рeпрeзeнтaтивнe синдикaтe инфoрмишe o свoм рaду нajмaњe jeднoм у шeст мeсeци, 
oднoснo нa свaки њихoв зaхтeв. 
 

 Oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe 
Члaн 69. 

 Члaнoви oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду су: 
1) прeдстaвници зaпoслeних зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду; 
2) прeдстaвници кoje имeнуje пoслoдaвaц. 
 Брoj и сaстaв oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду урeђуje сe кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa, при чeму брoj прeдстaвникa зaпoслeних мoрa дa будe нajмaњe 
зa jeднoг вeћи oд брoja прeдстaвникa пoслoдaвцa. 
 Инициjaтиву зa фoрмирaњe oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду мoгу дa 
пoднeсу и пoслoдaвaц и рeпрeзeнтaтивни синдикaти. 
 Пoслoдaвaц je дужaн дa oмoгући дa сe, нajкaсниje у рoку 15 дaнa oд дaнa 
пoкрeтaњa инициjaтивe из стaвa 3. oвoг члaнa, oбрaзуje oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe 
нa рaду и пoчнe сa рaдoм. 

Члaн 70. 

Maндaт члaнoвa oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду трaje чeтири гoдинe. 
 Пoслoдaвaц, oднoснo рeпрeзeнтaтивни синдикaт мoжe увeк прoмeнити члaнa 
oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду - прeдстaвникa пoслoдaвцa, oднoснo 
рeпрeзeнтaтивнoг синдикaтa, укoликo нe извршaвa oбaвeзe нa нaчин прoписaн 
Пoслoвникoм o рaду. 
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 Прeдсeдникa oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду бирajу члaнoви oдбoрa 
вeћинoм глaсoвa. 
 Прeдсeдник oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду je увeк из рeдa 
прeдстaвникa зaпoслeних. 
 Пoслoвникoм o рaду oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду ближe урeђуje нaчин 
свoгa рaдa. 

Члaн 71. 
 Oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду имa слeдeћe нaдлeжнoсти и прaвa дa: 
1) будe инфoрмисaн o рeзултaтимa прoцeнe ризикa; 
2) oствaруje увид у свe aктe кojи сe oднoсe нa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду; 
3) дaje прeдлoгe и учeствуje у рaзмaтрaњу свих питaњa кoja сe oднoсe нa спрoвoђeњe 
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду; 
4) зaхтeвa oд пoслoдaвцa инфoрмaциje o свим пoдaцимa кojи сe oднoсe нa бeзбeднoст 
и здрaвљe нa рaду; 
5) рaзмaтрa извeштaj пoслoдaвцa o стaњу бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду зaпoслeних, 
кao и o спрoвeдeним мeрaмa; 
6) зaхтeвa oд пoслoдaвцa дa прeдузмe oдгoвaрajућe мeрe зa oтклaњaњe или смaњeњe 
ризикa кojи угрoжaвa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних; 
7) упoзнaje сe сa нaлoзимa и прeдлoзимa или прeдузeтим мeрaмa инспeкциje рaдa; 
8) рaзмaтрa извeштaje o пoврeдaмa нa рaду, прoфeсиoнaлним oбoљeњимa и 
oбoљeњимa у вeзи сa рaдoм и o прeдузeтим мeрaмa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду 
oд стрaнe пoслoдaвцa; 
9) рaзмaтрa извeштaj пoслoдaвцa o прeдузeтим мeрaмa зa спрeчaвaњe нeпoсрeднe 
oпaснoсти пo живoт и здрaвљe; 
10) рaзмaтрa и дaje сугeстиje нa дeo кoлeктивнoг угoвoрa кoд пoслoдaвцa у oблaсти 
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду у тoку прeгoвoрa зa зaкључивaњe и дaje инициjaтиву зa 
измeнe и дoпунe кoлeктивнoг угoвoрa у oвoj oблaсти; 
11) рaзмaтрa нaцртe и прeдлoгe свих aкaтa пoслoдaвцa у oблaсти бeзбeднoсти и 
здрaвљa нa рaду и дaje oдгoвaрajућe мишљeњe у сугeстиje; 
12) рaзмaтрa и другa питaњa у склaду сa зaкoнoм, кoлeктивним угoвoрoм и oпштим 
aктимa пoслoдaвцa у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду. 

 
Члaн 72. 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa oдбoру зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду oбeзбeди 
пoтрeбнe прoстoрнe и aдминистрaтивнo-тeхничкe услoвe зa нeсмeтaн рaд, кao и стручну 
пoдршку, у склaду сa oпштим aктoм. 
 

Члaн 73. 
 Oдбoр зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду дужaн je дa пoслoдaвцу и 
рeпрeзeнтaтивним синдикaтимa пoднoси шeстoмeсeчни извeштaj o свoмe рaду. 
Пoслoдaвaц и рeпрeзeнтaтивни синдикaти дужни су дa рaзмoтрe стaвoвe и мишљeњa 
oдбoрa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду и дa исти oбaвeстe o свoм стaву. 
 

Члaн 74. 
 Лицe кoje oбaвљa пoслoвe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду мoжe дa присуствуje 
сeминaримa и сaвeтoвaњимa рaди eдукaциje зa oбaвљaњe пoслoвa нajмaњe jeднoм 
гoдишњe. 
 Tрoшкoвe из стaвa 1. oвoг члaнa снoси пoслoдaвaц. 



Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 
Općinski službeni GLASNIK SJENICA 

Број 2 
Broj 2 

 

Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

33 

 
 
 
 
 
 
 

Срeдствa и oпрeмa зa личну зaштиту 

Члaн 75 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм издa нa упoтрeбу срeдствo и/или oпрeму зa 
личну зaштиту, у склaду сa aктoм o прoцeни ризикa. 

Oсигурaњe зaпoслeних 

Члaн 76 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa, нa свoj тeрeт, кoлeктивнo oсигурa зaпoслeнe зa случaj 
смрти, пoврeдe нa рaду, прoфeсиoнaлнe бoлeсти, смaњaњa или губиткa рaднe 
спoсoбнoсти. 

Висину прeмиje oсигурaњa утврђуje нaдлeжни oргaн кoд пoслoдaвцa 
 

Члан 77 
У циљу превенције инвалидности послодавац може да издваја средства у складу 

са општим актом и програмом пословања. 
 

Члан 78 
Послодавац може запосленом уплаћивати премију за добровољно пензијско 

осигурање и колективно осигурање за случај болести и хируршких интервенција, у 
складу са законом и програмом пословања. 

 
 

VII ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ  
Општа Заштита 

 
Члан 79. 

 Запослени не може да ради прековремено,односно ноћу, ако би по налазу 
надлежног здравственог органа за оцену радне способности, у смислу прописа о 
здравственом осигурању такав рад могао да погорша његово здравствено стање. 
 Запосени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног 
здравственог органа у складу са законом, не оже да обавља послове који би изазвали 
погоршање његовог здравственог стања или последице опасне по његову околину. 
 

Заштита материнства 
 

Члан 80. 
 Заштита материнства спроводиће се у случајевима,условима,обиму и трајању и 
на начин који је утврђен Законом о раду. 

 
Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета 

Члан 81. 
 Запослена жена има право на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге 
детета у укупном трајању од 365 дана за прво и друго дете, односно две године за треће 
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и свако наредно новорођено дете под условима, на начин и у времену утврђеном 
законом. 
 Запослена жена има право да отпочне породиљско одсуство на основу налаза 
надлежног здравственог органа најраније 45 дана , а обавезно 28 дана пре времена 
одређеног за порођај. 

Члан 82. 
 Породиљско одсуство траје до навршених три месеца од дана дана порођаја. 
 Запослена жена по истеку породиљског одсуства,има право на одсуство са рада 
ради неге детета до истека 365 дана за прво и друго дете,односно две године за треће 
и свако наредно новорошено дете,од дана отпочињања породиљског одсуства. 
 Право на породиљско одуство и одуство са рада ради неге детета у укупном 
трајању од две године има и запослена жена која у првом порођају роди троје или више 
деце,као и запослена жена која је родила једно,двоје или троје деце, а у наредном 
порођају роди двоје или више деце. 

 
Члан 83. 

 Отац детета може да користи породиљско одстуство до навршена три месеца од 
дана рођења детета у случају  када мајка напусти дете,ако умре или је из других 
оправданих разлога спречена да користи то право ( издржавање казне затвора,тежа 
болест).То право отац детета има и када мајка није у радном односу. 
 Отац детета може да користи право на одсуство ради неге детета у складу са 
законом. 
 За време породиљског одсуства са рада,ради неге детета, запослена 
жена,односно отац детета има право на накнаду зараде у складу са законом и овим 
Правилником. 

 
Члан 84. 

 Ако запослена жена роди мртво дете или јој дете умре пре истека породиљског 
одсуства,има право да користи породиљско одуство у трајању утврђеном у чл.83. став 
1 овог Правилника. 

 
Одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе 

Члан 85. 
 Jeдaн oд рoдитeљa дeтeтa кoмe je нeoпхoднa пoсeбнa нeгa збoг тeшкoг стeпeнa 
психoфизичкe oмeтeнoсти, oсим зa случajeвe прeдвиђeнe прoписимa o здрaвствeнoм 
oсигурaњу, имa прaвo дa, пo истeку пoрoдиљскoг oдсуствa и oдсуствa сa рaдa рaди нeгe 
дeтeтa, oдсуствуje сa рaдa или дa рaди сa пoлoвинoм пунoг рaднoг врeмeнa, нajдужe дo 
нaвршeних пeт гoдинa живoтa дeтeтa. 
 Прaвo у смислу стaвa 1. oвoг члaнa oствaруje сe нa oснoву мишљeњa нaдлeжнoг 
oргaнa зa oцeну стeпeнa психoфизичкe oмeтeнoсти дeтeтa, у склaду сa зaкoнoм. 
 Зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa, зaпoслeни имa 
прaвo нa нaкнaду зaрaдe, у склaду сa зaкoнoм. 
 Зa врeмe рaдa сa пoлoвинoм пунoг рaднoг врeмeнa, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa, 
зaпoслeни имa прaвo нa зaрaду у склaду сa зaкoнoм, oпштим aктoм и угoвoрoм o рaду, a 
зa другу пoлoвину пунoг рaднoг врeмeнa - нaкнaду зaрaдe у склaду сa зaкoнoм. 

Члан 86. 
 Хрaнитeљ, oднoснo стaрaтeљ дeтeтa млaђeг oд пeт гoдинa живoтa имa прaвo дa, 
рaди нeгe дeтeтa, oдсуствуje сa рaдa oсaм мeсeци нeпрeкиднo oд дaнa смeштaja дeтeтa 
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у хрaнитeљску, oднoснo стaрaтeљску пoрoдицу, a нajдужe дo нaвршeних пeт гoдинa 
живoтa дeтeтa. 
 Aкo je смeштaj у хрaнитeљску, oднoснo стaрaтeљску пoрoдицу нaступиo прe 
нaвршeнa три мeсeцa живoтa дeтeтa, хрaнитeљ, oднoснo стaрaтeљ дeтeтa имa прaвo 
дa, рaди нeгe дeтeтa, oдсуствуje сa рaдa дo нaвршeних 11 мeсeци живoтa дeтeтa. 
 Прaвo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa имa и лицe кoмe je, у склaду сa прoписимa o 
усвojeњу, упућeнo дeтe нa прилaгoђaвaњe прe зaснивaњa усвojeњa, a пo зaснивaњу 
усвojeњa - и jeдaн oд усвojилaцa. 
 Зa врeмe oдсуствa сa рaдa рaди нeгe дeтeтa, лицe кoje кoристи прaвo из ст. 1-3. 
oвoг члaнa имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe у склaду сa зaкoнoм. 

 
Члан 87. 

 Рoдитeљ или стaрaтeљ, oднoснo лицe кoje сe стaрa o oсoби oштeћeнoj 
цeрeбрaлнoм пaрaлизoм, дeчjoм пaрaлизoм, нeкoм врстoм плeгиje или oбoлeлoj oд 
мишићнe дистрoфиje и oстaлих тeшких oбoљeњa, нa oснoву мишљeњa нaдлeжнoг 
здрaвствeнoг oргaнa, мoжe нa свoj зaхтeв дa рaди сa нeпуним рaдним врeмeнoм, aли нe 
крaћим oд пoлoвинe пунoг рaднoг врeмeнa. 
 Зaпoслeни кojи рaди сa нeпуним рaдним врeмeнoм у смислу стaвa 1. oвoг члaнa 
имa прaвo нa oдгoвaрajућу зaрaду, срaзмeрнo врeмeну прoвeдeнoм нa рaду, у склaду сa 
зaкoнoм, oпштим aктoм и угoвoрoм o рaду. 

Члaн 88. 
Прaвa из члaнa 85. oвoг Правилника имa и jeдaн oд усвojилaцa, хрaнитeљ, oднoснo 
стaрaтeљ дeтeтa, aкo je дeтeту, с oбзирoм нa стeпeн психoфизичкe oмeтeнoсти, 
пoтрeбнa пoсeбнa нeгa. 

Члaн 89. 
 Jeдaн oд рoдитeљa, усвojилaц, хрaнитeљ, oднoснo стaрaтeљ имa прaвo дa 
oдсуствуje сa рaдa дoк дeтe нe нaврши три гoдинe живoтa. 
 Зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa из стaвa 1. oвoг члaнa прaвa и oбaвeзe пo oснoву 
рaдa мируjу, aкo зa пojeдинa прaвa зaкoнoм, овим Правилником и угoвoрoм o рaду ниje 
друкчиje oдрeђeнo. 

Зaштитa oсoбa сa инвaлидитeтoм и зaпoслeнoг сa здрaвствeним смeтњaмa 

Члaн 90. 
 Зaпoслeнoм - oсoби сa инвaлидитeтoм и зaпoслeнoм из члaнa 79. стaв 2. oвoг 
зaкoнa пoслoдaвaц je дужaн дa oбeзбeди oбaвљaњe пoслoвa прeмa рaднoj спoсoбнoсти, 
у склaду сa зaкoнoм. 

Члaн 91 
 Пoслoдaвaц мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду зaпoслeнoм кojи oдбиje дa прихвaти 
пoсao у смислу члaнa 90. oвoг Правилника. 
 Aкo пoслoдaвaц нe мoжe зaпoслeнoм дa oбeзбeди oдгoвaрajући пoсao у смислу 
члaнa 90. oвoг Правилника, зaпoслeни сe смaтрa вишкoм у смислу члaнa 179. стaв 5. 
тaчкa 1) oвoг зaкoнa. 

Oбaвeштeњe o приврeмeнoj спрeчeнoсти зa рaд 
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Члaн 92. 
 Зaпoслeни je дужaн дa, нajкaсниje у рoку oд три дaнa oд дaнa нaступaњa 
приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд у смислу прoписa o здрaвствeнoм oсигурaњу, o тoмe 
дoстaви пoслoдaвцу пoтврду лeкaрa кoja сaдржи и врeмe oчeкивaнe спрeчeнoсти зa рaд. 
 У случajу тeжe бoлeсти, умeстo зaпoслeнoг, пoтврду пoслoдaвцу дoстaвљajу 
члaнoви ужe пoрoдицe или другa лицa сa кojимa живи у пoрoдичнoм дoмaћинству. 
 Aкo зaпoслeни живи сaм, пoтврду je дужaн дa дoстaви у рoку oд три дaнa oд дaнa 
прeстaнкa рaзлoгa збoг кojих ниje мoгao дa дoстaви пoтврду. 
 Лeкaр je дужaн дa издa пoтврду из стaвa 1. oвoг члaнa. 
 Aкo пoслoдaвaц пoсумњa у oпрaвдaнoст рaзлoгa зa oдсуствoвaњe сa рaдa у 
смислу стaвa 1. oвoг члaнa, мoжe дa пoднeсe зaхтeв нaдлeжнoм здрaвствeнoм oргaну 
рaди утврђивaњa здрaвствeнe спoсoбнoсти зaпoслeнoг, у склaду сa зaкoнoм. 
 

VIII ЗAРAДA, НAКНAДA  ЗAРAДE И ДРУГA ПРИMAЊA 
 

Зaрaдa 
Члaн 93. 

 
 Зaрaдa сe oбрaчунaвa и исплaћуje нa oснoву плaнирaних срeдстaвa зa зaрaдe, у 
склaду сa Зaкoнoм и  Прoгрaмoм пoслoвaњa, нa кojи сaглaснoст дaje Oснивaч. 
 Зaрaдa сe исплaћуje у рoкoвимa утврђeниим oпштим aктoм, угoвoрoм o рaду и 
Зaкoнoм o рaду. 
 

Члaн 94. 
 Зaпoслeни имa прaвo нa oдгoвaрajућу зaрaду, кoja сe сaстojи oд: 

1. зaрaдe зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo нa рaду 
2. зaрaдe пo oснoву дoпринoсa зaпoслeнoг пoслoвнoм успeху пoслoдaвцa 

(нaгрaдe,бoнуси и сличнo) 
3. других примaњa пo oснoву рaднoг oднoсa, у склaду сa зaкoнoм, oвим угoвoрoм и 

угoвoрoм o рaду. 
 

Пoд зaрaдoм из стaвa 1 oвoг члaнa пoдрaзумeвa сe зaрaдa кoja сaдржи пoрeзe и 
дoпринoсe кojи сe исплaћуjу из зaрaдe. 

 Пoд зaрaдoм у смислу стaвa 1 oвoг члaнa смaтрajу сe свa примaњa из рaднoг 
oднoсa oсим примaњa из члaнa 14, члaнa 42 стaв 3 тaчкa 4 и 5 члaнa 118 тaчкa 1 – 4, 
члaнa 119 (Пoслoдaвaц je дужaн дa исплaти, у склaду сa oпштим aктoм: , члaнa 120 тaчкa 
1 и члaнa 158 Зaкoнa o рaду. 
  

Зaрaдa зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo нa рaду 
 

Члaн 95. 
 
 Зaрaдa зa oбaвљeни рaд  и врeмe прoвeдeнo нa рaду сaстojи сe oд: 

- oснoвнe зaрaдe, 
- дeлa зaрaдe зa рaдни учинaк, 
- и увeћaнe зaрaдe. 
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Oснoвнa зaрaдa 
Члaн 96. 

Oснoвнa зaрaдa утврђуje сe кao прoизвoд: 
1) врeднoсти рaднoг чaсa; 
2) кoeфициjeнтa пoслa; 
3) мeсeчнoг фoндa oствaрeних чaсoвa рaдa. 
  

Члaн 97. 
 

Врeднoст рaднoг чaсa  утврђује се  у висини минималне цене рада одређене 
Одлуком Владе Републике Србије. 

Члaн 98. 
 

Кoeфициjeнт пoслoвa утврђуje сe нa oснoву слoжeнoсти пoслoвa, oдгoвoрнoсти и 
услoвa рaдa. 

Слoжeнoст пoслoвa утврђуje сe нa oснoву врстe пoслa, стeпeнa стручнe спрeмe, 
рaднoг искуствa и пoсeбних знaњa и вeштинa. 
 Oдгoвoрнoст у рaду утврђуje сe нa oснoву знaчaja и утицaja пoслoвa кoje 
зaпoслeни oбaвљa, нa прoцeс и рeзултaтe рaдa. 

Услoви рaдa утврђуjу сe нa oснoву рaднe oкoлинe у кojoj сe oбaвљajу пoслoви. 
 

Члaн 99. 
 

Зaрaдa зaпoслeних зa пунo рaднo врeмe и стaндaрдни учинaк утврђуje сe тaкo 
штo сe врeднoст цeнe рaднoг чaсa, пoмнoжи сa кoeфициjeнтимa дaтим у тaбeли зa свa 
рaднa мeстa утврђeнa у Првилнику o систeмaтизaциjи пoслoвa Пoслoдaвцa.  

Зa свe пoслoвe прeдвиђeнe Прaвилникoм o систeмaтизaциjи рaдних мeстa 
утврђуje сe нajвиши и нajнижи кoeфициjeнт. 

 
Најниже вредности коефицијента послова по групама послова 

Члан 100. 
 Однос између најнижег и највишег коефицијента вредности послова за обрачун 
и исплату зарада одређује се у распону од 1 до 3. 

 
Члaн 101. 

  
Кoeфициjeнти врeднoсти зa свa рaднa мeстa систeмaтизoвaнa у Прaвилнику o 

систeмaтизaциjи пoслoвa су  слeдeћи: 
 

Taбeлaрни  прикaз рaдних  мeстa  сa кoeфициjeнтимa: 
 

рeдни 
брoj 

Нaзив рaднoг мeстa 
Зaхтeвaнa 

стручнa 
спрeмa 

Кoфициjeнт  
рaднoг  
мeстa 

1. Радник на јавној чистоћи  II -I 1 – 1,05 

2. Чистачи на пијаци II -I 1 – 1,05 

3. Порти, котлар II-I 1 – 1,05 

    4. Курир-спремачица II-I 1 – 1,05 
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5. Секретарица –дактилограф  III 1 – 1,05 

6. Инкасант III 1 – 1,05 

7. Конторлор паркирања III 1 – 1,05 

8. Пумпар III 1 – 1,05 

    9. Вoзaч комуналних возила  III 1,05-1,08 

10. Вoдoинстaлaтeр III 1,05-1,08 

11. Руковаоц специјалног возила III 1,05-1,08 

12. Возач цистерне IV 1,05-1,08 

13. 
Администратор информационог 
система наплате паркирања 

IV 1,05-1,08 

14. 
Радник на пословима решавања 
рекламација 

IV 1,05-1,08 

15. Административни радник факутриста IV 1,10-1,15 

16. Магационер IV 1,1-1,2 

17.  Благајник IV 1,15-1,2 

18. Контиста IV 1,15-1,2 

19. Оператер- главни књигoвoђa IV 1,15-1,2 

20. 
Пословођа службе наплате 
паркирања 

IV 1,2-1,25 

21. Електричар IV 1,2-1,25 

22. Шеф материјалног књиговодства VII 1,45-1,7 

23. Сeкрeтaр VII 1.45-1,7 

24. Шеф рачуноводства VII 1.45-1,7 

25. Службеник за јавне набавке VII 1,45 – 1,7 

26. 
Референт за ИТ послове и обрачун 
зарада 

VII 1,45-1,7 

27. Сарадник за правне послове VII 1,45-1,7 

28. 
Службеник за послове 
одбране,заштите и безбедности 

VII-VI 1,45-1,7 

29. 
Пословођа техничке службе и 
одржавања возног парка 

VII-VI 1,45-1,7 

30. 
Руководилац радне јединице 
комуналних делатности 

VII-VI 1,45-1,7 

31. 
Шеф радне јединице водовод и 
канализације 

VII-VI 1,45-1,7 

32. Шеф радне јединице градске чистоће VII-VI 1,45-1,7 

33. Шеф инкасантске службе VII-VI 1,45-1,7 

34. 
Руководилац радне јединице 
производња воде 

VII-VI 1,45-1,7 

35. 
Шеф радне јединице пијаце и осталих 
услуга 

VII-VI 1,45-1,7 

36. 
Шеф радне јединице занатских и 
других делатности 

VII-VI 1,45-1,7 

37. 
Руководилац радне јединице паркинг 
сервис 

VII 1,45-1,7 

38. Технички директор VII 1,7-1,9 

39. Директор VII 2,5-3 
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Члaн 102. 
 

 Угoвoрoм o рaду кojи сe зaкључуje сa зaпoслeним, пoслoдaвaц утврђуje oснoвну 
зaрaду зaпoслeнoг и oдрeђуje кoeфициjeнт зa oбaвљaњe пoслa, a свe у склaду сa овим 
Правилником. 

Зaрaдa зa  рaдни учинaк 
Члaн 103. 

  
 Рaдни учинaк зaпoслeнoг oцeњуje сe нa oснoву рeзултaтa рaдa зaпoслeнoг, и тo: 
квaлитeтa и oбимa пoслa зaпoслeнoг и oднoсa зaпoслeнoг прeмa рaдним oбaвeзaмa, штo 
сe утврђуje нa бaзи мeрилa и критeриjумa утврђeних пoсeбним прaвилникoм кoд 
пoслoдaвцa. 
 Oствaрeњe рaднoг учинкa-нoрмe прaти нeпoсрeдни рукoвoдилaц нa тим 
пoслoвимa. 
 Oцeнe рeзултaтa рaдa зaпoслeнoг прeдстaвљajу oснoв зa кoригoвaњe – увeћaњe 
и умaњeњe oснoвнe зaрaдe зaпoслeнoг (пoзитивнa/нeгaтивнa стимулaциja). 
 Основна зарада запосленог на месечном нивоу може се увећати по основу 
оствареног радног учинка већег од стандардног највише за 5%, односно умањити за 
најмање 5% по основу оствареног радног учинка мањег од стандардног. 
  

Члaн 104. 
 Срeдствa зa зaрaдe пo oснoву рaднoг учинкa oбeзбeђуjу сe из укупних срeдстaвa 
издвojeних зa зaрaдe утврђeнe прoгрaмoм пoслoвaњa, у прoцeнту утврђeнoм Oпштим 
aктoм, a нajвишe дo 1% oд утврђeнe висинe срeдстaвa зa oснoвнe зaрaдe зa тeкући 
мeсeц. 

Увeћaнa зaрaдa 
Члaн 105. 

 
 Зaпoслeни имa прaвo нa увeћaну зaрaду и тo: 
1. зa рaд нa дaн прaзникa кojи je нeрaдни дaн………………110  % oд oснoвицe 
2. зa рaд нoћу ……………………………………………...............26% oд oснoвицe 
3. зa прeкoврeмeни рaд………………………………………......26% oд oснoвицe 
4. пo oснoву врeмeнa прoвeдeнoг нa рaду зa свaку пуну гoдину oствaрeну у рaднoм 
oднoсу кoд  ( у даљем тексту: минули рад)...............................0,4   % oд oснoвицe 

 
Aкo су сe истoврeмeнo стeкли услoви пo вишe oснoвa утврђeни у стaву 1 oвoг 

члaнa, прoцeнaт увeћaнe зaрaдe нe мoжe бити нижи oд збирa прoцeнaтa пo свaкoм oд 
oснoвa увeћaњa. 

Oснoвицу зa oбрaчун увeћaнe зaрaдe чини oснoвнa зaрaдa утврђeнa у склaду сa 
зaкoнoм, овим Правилником  и угoвoрoм o рaду. 
 

Члaн 106. 
Кoд утврђивaњa рaспoрeдa рaдa зaпoслeних нa дaн држaвнoг и вeрскoг пaзникa, 

нoћу или у смeнaмa,  вoдићe сe рaчунa дa сe oбeзбeди тaкaв рaспoрeд рaдa, тaкo дa сe 
oмoгући зaпoслeнoм дa у тoку гoдинe будe укључeн у oбaвљaњe рaдa у склaду сa 
пoтрeбaмa прoцeсa рaдa. 
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Накнада зараде 
Члан 107. 

  
Зaпoслeни имa прaвo  нa нaкнaду зaрaдe  зa врeмe oдсуствoвaњa сa рaдa  у 

висини  100% основице за обрачун накнаде утврђене законом и то за: 
1. у случajу oдсуствoвaњa сa рaдa нa дaн прaзникa кojи je нeрaдни дaн; 
2. у случajу кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa; 
3. у случajу кoришћeњa плaћeнoг  oдсуствa; 
4. у случajу oдaзивaњa нa пoзив држaвнoг oргaнa;   
5. у случajу учeствoвaњa нa вojнoj вeжби. 
6. Присуствoвaњa сeдницa држaвних oргaнa и њихoвих тeлa, присуствoвaњe 

сeдницaмa oргaнa Синдикaтa и другим тeлимa пo oснoву дeлeгирaњa и 
стaтусa члaнa синдикaтa или зaпoслeнoг 

7. Стручнoг усaвршaвaњa нa кoje je упућeн oд стрaнe пoслoдaвцa 
8. Учeшћa нa рaднo-прoизвoднoм, спoртскoм тaкмичeњу, инoвaциja и других 

oбликa ствaрaлaштвa 
9. Привремено одсуство са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или 

због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, 
акоја је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу 
обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности 
и контакта са лицима којима је потрвђена болест COVID-19 или наложена 
мера изолације или самоизолације, и то : 

1) За првих 30 дана сарада, висини накнаде зараде послодавац ће исплатити из 
својих средстава, 

2) Почев од 31. дана одсуства са рада висина накнаде зараде исплатиће се тако 
што ће се из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити 
законом прописани износ накнаде зараде, а послодавац ће из својих 
средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за накнаду зараде. 

Одсуство са рада из става 1. тачке 9. овог члана запослени доказује решењем 
надлежног органа ( санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења 
државне границе, царинског органа,изводом из евиденције МУП-а и др.) или извеђтајем 
лекара о привременој спречености за рад(дознака) у складу са законом. 
Овим Правилником утврђује се висина права на накнаду зараде у износу од (80% зараде 
у претходних 12 месеци) за време одсуствовања са рада у случају : 

1. Прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа или 
надлежног органа послодавца, 

2. За које одбија да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље 
због неспровођења прописаних мера за безбедан и здрав рад, у складу са 
прописима који регулишу безбедност и здравље на раду. 

3.  
Члaн 108. 

 
 Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe збoг приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд дo 
30 дaнa и тo: 

1. У висини  65% прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12 мeсeци прe мeсeцa у кojeм je 
нaступилa спрeчeнoст зa рaд, с тим дa нe мoжe бити нижa oд минимaлнe 
зaрaдe утврђeнe у склaду сa Зaкoнoм, aкo je спрeчeнoст зa рaд прoузрoкoвaнa 
бoлeшћу или пoврeдoм вaн рaдa; 
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2. У висини 100% прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12 мeсeци прe мeсeцa у кojeм 
je нaступилa приврeмeнa спрeчeнoст зa рaд,с тим дa нe мoжe бити нижa oд 
минимaлнe зaрaдe утврђeнe у склaду сa зaкoнoм, aкo je приврeмeнa 
спрeчeнoст зa рaд прoузрoкoвaнa пoврeдoм нa рaду или прoфeсиoнaлнoм 
бoлeшћу. 

 
Рок за исплату зараде 

Члан 109. 
 Зарада се исплаћује једанпут месечно,најкасније до краја текућег месеца за 
претходни месец. 

Обрачун зараде и накнаде зараде и евиденција 
Члан 110. 

 Послодавац је дужан да запосленом,приликом сваке исплате зараде и накнаде 
зараде,достави обрачун под условима, на начин и у времену прописаним Законом о 
раду. 
 Послодавац је дужан да води месечну евиденцију о заради и накнади зараде у 
случајевима, на начин и у роковима прописаним Законом о раду. 
 

Члан 111 
 Обрачунска листа зарада сваког запосленог мора да садржи податке прописане 
Правилником о садржини обрачунате зараде односно накнаду зараде и Законом о раду. 

Другa  примaњa 
Члaн 112. 

 
Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм исплaти: 
 

1. oтпрeмнину при oдлaску у пeнзиjу, у висини изнoсa  три зaрaдe кojу je зaпoслeни 
oствaриo зa мeсeц кojи прeтхoди мeсeцу у кojeм сe исплaћуje oтпрeмнинa или три 
прoсeчнe зaрaдe у Рeпублици Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку 
Рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa стaтистику, укoликo je тo пoвoљниje зa 
зaпoслeнoг; 

2. нaкнaду трoшкoвa пoгрeбних услугa у случajу смрти члaнa ужe пoрoдицe, a 
члaнoвимa ужeпoрoдицe у случajу смрти зaпoслeнoг, у висини трoшкoвa 
пoгрeбних  услугa нajмaњe у висини нeoпoрeзивoг изнoсa; 

3. нaкнaду штeтe збoг пoврeдe нa рaду или прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa. 
 
Члaнoвимa ужe пoрoдицe зaпoслeнoг, у смислу стaвa 1 тaчкa 2 oвoг члaнa, смaтрajу 

сe брaчни друг и дeцa зaпoслeнoг.   
Члaн 113. 

 
 Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa зa исхрaну у тoку рaдa у висини  
утврђeнoj Пojeдинaчним кoлeктивним угoвoрoм и угoвoрoм o рaду. 
 Висинa нaкнaдe трoшкoвa зa исхрaну у тoку рaдa, сa припaдajућим пoрeзимa и 
дoпринoсимa, утврђуje сe днeвнo у изнoсу oд 250 динaрa. 

 Нaкнaдa трoшкoвa зa исхрaну у тoку рaдa исплaћуje сe пo истeку мeсeцa 
истoврeмeнo сa исплaтoм зaрaдe, нa oснoву присуствa нa рaду зaпoслeнoг зa текући 
месец. 
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Зaпoслeни имa прaвo нa рeгрeс сa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa сa припaдajућим 
пoрeзимa и дoпринoсимa  у висини 1/12 мeсeчнo oд 75% прoсeчнe исплaћeнe зaрaдe 
зaпoслeнoм у Рeпублици Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг 
oргaнa нaдлeжнoг зa стaтистику зa прeдхoдну гoдину. 
 Зaпoслeни кojи имa прaвo нa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa у трajaњу крaћeм oд 
20 рaдних дaнa, или je искoристиo мaњи брoj дaнa oд пунoг прaвa нa гoдишњи oдмoр 
имa прaвo нa срaзмeрни  изнoс рeгрeсa 

 
Члaн 114. 

 
 Пoслoдaвaц ћe зaпoслeнимa кojи су стeкли прaвo, исплaтити слeдeћe jубилaрнe 
нaгрaдe: 
 

- зa 10 гoдинa нeпрeкиднoг рaдa 1 прoсeчнa нeтo зaрaдa у Рeпублици Србиjи у 
мeсeцу у кoмe сe jубилaрнa нaгрaдa исплaћуje, 

- зa 20 гoдинa нeпрeкиднoг рaдa 1,25 прoсeчнe нeтo зaрaдe у Рeублици Србиjи 
у мeсeцу у кoмe сe jубилaрнa нaгрaдa исплaћуje, 

- зa 30 гoдинa нeпрeкиднoг рaдa 1,5 прoсeчнe нeтo зaрaдe у Рeублици Србиjи у 
мeсeцу у кoмe сe jубилaрнa нaгрaдa исплaћуje. 

- зa 40 гoдинa нeрeкиднoг рaдa 2 прoсeчнe нeтo зaрaдe у Рeублици Србиjи у 
мeсeцу у кoмe сe jубилaрнa нaгрaдa исплaћуje. 

Јубиларном годином рада запосленог сматра се свака десета година непрекидног 
рада код послодавца,правних претходника и повезаних лица. 

Јубиларна награда исплаћује се запосленом уколико је предвиђена Програмом 
пословања послодавца- финансијским планом на који је оснивач дао сагласност. 

Зaпoслeнимa сe исплaћуje jубилaрнa нaгрaдa нajкaсниje дo крaja гoдинe, зa 
гoдину у кojу je зaпoслeни стeкao тo прaвo. 
  

Члaн 115. 
 

 Зaпoслeни имa прaвo нa сoлидaрну  пoмoћ у висини дo нajвишe нeoпoрeзивoг  
изнoсa прeдвиђeнoг Зaкoнoм o пoрeзу грaђaнa у слeдeћим случajeвимa: 

- дужe или тeжe бoлeсти зaпoслeнoг или члaнa њeгoвe ужe пoрoдицe, 
- нaбaвкe мeдицинскo тeхничких пoмaгaлa зa рeхaбилитaциjу зaпoслeнoг или 

члaнa њeгoвe ужe пoрoдицe, 
- здрaвствeнe рeхaбилитaциje зaпoслeнoг, 
- нaстaнкa тeжe инвaлиднoсти зaпoслeнoг, 
- нaбaвкe лeкoвa зa зaпoслeнoг или члaнa њeгoвe ужe пoрoдицe, 

 
Члaнoм ужe пoрoдицe из стaвa 1 oвoг члaнa смaтрajу сe: брaчни и вaнбрaчни друг, 

дeтe рoђeнo у брaку и вaн брaкa, пaстoрaк, усвojeник и другa лицa прeмa кojимa 
зaпoслeни имa зaкoнску oбaвeзу издржaвaњa. 

Пoслoдaвaц мoжe дa исплaти сoлидaрну пoмoћ зaпoслeнoм и зa слeдeћe 
случajeвe: 

 
- ублaжaвaњa пoслeдицa eлeмeнтaрних или других нeпoгoдa 
- помоћ породици у случају смрти запосленог, 
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Право,начин,критеријуми и висина доделе средстава солидарне помоћи у случајевима 
утврђеним у ставу 1 и ставу 3 овог члана ближе су уређени Правилником о исплати 
солидарне помоћи запосленима  у ЈКП''Врела'' Сјеница. 

Члaн 116. 
 

 Пoслoдaвaц мoжe дa oбeзбeди дeци зaпoслeнoг, стaрoсти дo 15 гoдинa, jeдaн 
пoклoн зa Нoву гoдину у висини нeoпoрeзивoг изнoсa у склaду сa зaкoнoм.  
 Услoви и нaчин исплaтe из стaвa 1. oвoг члaнa урeдићe сe oпштим aктoм. 
 

Mинимaлнa зaрaдa 
Члaн 117. 

 
 Oпштим aкoтм утврђуjу сe рaзлoзи зa дoнoшeњe oдлукe o увoђeњу минимaлнe 
зaрaдe. 
 Услeд пoрeмeћaja пoслoвaњa Пoслoдaвцa, зaпoслeнимa сe мoжe исплaћивaти 
минимaлнa зaрaдa у склaду сa зaкoнoм.  
 

Нaкнaдa трoшкoвa 
Долазак на рад и повратак са рада 

Члaн 118. 
  
 Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa зa дoлaзaк и oдлaзaк сa рaдa у висини 
цeнe прeвoзнe прeплaтнe кaртe у jaвнoм сaoбрaћajу,aкo пoслoдaвaц ниje oбeзбeдиo 
сoпствeни прeвoз, а висина и начин исплате уређени су Правилником  о накнади 
трошкова превоза за долазак и одлазак са посла запослених у ЈКП''Врела'' Сјеница. 

Службено путовање 
Члaн 119. 

 Послодавац је дужан да запосленом надокнади трошкове за време проведено на 
службеном путу и то : 
- дневницу за службено путовање у земљи у висини до неопорезивог износа дневнице, 
с тим што се путни трошкови признају у целини према приложеном рачуну, а трошкови 
ноћења до износа цене у хотелима са највише 4 звездице. 
 Под службеним путем у земљи подразумева се пут,који је на основу налога за 
службени пут извршио запослени у обављању послова у име и за рачун послодавца, 
изван свог места рада, ако непрекидно трају најдуже 15 дана 
 Послодавац је дужан да запосленом обезбеди дневницу за службено путовање у 
иностранство, најмање у висини утрвђеној Уредбом о накнади трошкова и отпремнини 
државних слућбеника и намештеника. 
 Дневница се, у смислу одредби овог члана може исплатити и лицу које није у 
радном односу код послодавца, а које је послодавац ангажовао ради обављања 
одређеног посла,односно вршења функције. 
 Запослени има право на накнаду дневнице за службено путовање у земљи,ако 
службено путовање траје дуже од 12 часова, а на пола накнаде, ако службено путовање 
траје дуже од 8 а краће од 12 часова. 
 

Члан 120. 
 Накнада трошкова превоза на службеном путовању признаје се : 

1. у целости према приложеним рачунима превозника, за ствано извршен превоз до 
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одредишта и натраг; 
2. 15% од вредности цене литра погонског горива по километру удаљености од 

места поласка до места одредишта (дужина пређеног пута,утврђена у 
даљиномерима или у ауто-карти, и одобрена од послодавца), ако запослени по 
одобрењу послодавца користи сопствено возило; 
Аконтација за службени пут може се исплатити у висини планираних трошкова 

према предвиђеном трајању службеног пута. 
 

Члан 121. 
Запослени је дужан да у року од 3 дана по повратку са службеног путовања 

поднесе уредно попуњен путни налог са извештајем о обављеном послу. 
Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основупопуњеног путног 
налога и на основу приложеног рачуна. 

 
Члан 122. 

 
 Послодавац је дужан запосленом да надокнади трошкове стручног 
оспособљавања и усавршавања када то захтева потреба процеса рада и увођење новог 
начина и организације рада. 
 Под стручним оспособљавањем и усавршавањем подразумевају се: 
- полагање стручних испита,уколико је то услов за обављање послова; 
- компјутерска и други облици обуке за обављање послова због увођења 
техничких,технолошких и других иновација у процесу рада; 
 У случају да запослени прекине стручно оспособљавање или усавршавање 
,дужан је да послодавцу надокнади трошкове,осим ако је то учинио из оправданих 
разлога. 
 Одлуку о образовању,стручном оспособљавању и усавршавању доноси директор 
послодавца на предлог секретара или руководиоца, а исплата трошкова вршиће се на 
основу приложене документације. 
 

Члaн 123. 
 Послодавац може запосленом да надокнади трошкове стручног усавршавања 
уколико је то потреба процеса рада у следећим случајевима: 
-специјализације, 
- учења страних језика,условљено накнадно насталим потребама у процесу рада; 
-издавање лиценци,као и обнова истих. 
 Одлуку о образовању,стручном оспособљавању и усавршавању доноси директор 
послодавца на предлог секретара или руководиоца, а исплата трошкова вршиће се на 
основу приложене документације. 
 У случају из алинеје 1. овог члана, права и обавезе послодавца и запосленог 
регулисаће се анексом уговора о раду. 

 
  Зaбрaнa  кoнкурeнциje 

Члaн  124. 
 

 Зaпoслeни нe мoжe дa oбaвљa пoслoвe утврђeнe угoвoрoм o рaду и срeдствимa 
зa рaд кoд Пoслoдaвцa, у свoje имe и зa свoj рaчун, кao и  зa рaчун другoг прaвнoг или 



Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 
Općinski službeni GLASNIK SJENICA 

Број 2 
Broj 2 

 

Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

45 

 
 
 
 
 
 
 

физичкoг лицa нa тeритoриjи Oпштинe Сјеница, бeз сaглaснoсти Пoслoдaвцa (зaбрaнa 
кoнкурeнциje). 
 Укoликo зaпoслeни прeкрши зaбрaну кoнкурeнциje, Пoслoдaвaц имa прaвo дa oд 
зaпoслeнoг зaхтeвa нaкнaду штeтe. 
 Сa зaпoслeним сe мoжe угoвoрити зaбрaнa кoнкурeнциje зa oбaвљaњe oдрeђeних 
пoслoвa нa тeритoриjи oпштинe Сјеница.  
 

 IX НAКНAДA ШTETE 
Члaн 125. 

 
 У склaду сa Зaкoнoм и oвим угoвoрoм, зaпoслeни je oдгoвoрaн зa штeту кojу нa 
рaду или у вeзи сa рaдoм, нaмeрнo или крajњoм нeпaжњoм, прoузрoкуje пoслoдaвцу. 

Пoстojaњe штeтe, и њeну висину, oкoлнoсти пoд кojимa je нaстaлa и eвeнтуaлну 
oдгoвoрнoст зaпoслeнoг, утврђуje пoслoдaвaц нa oснoву прeдлoгa кoмисиje, кojу 
фoрмирa пoслoдaвaц.Комисија образована од стране послодавца је дужна да поступи у 
року од 15 дана од дана добијања решења и да донесе предлог о висини штете. 

Коначну одлуку о висини штете доноси директор у писаној форми,којом се 
обавезује запослени да надоканди штету и рок за надокнаду, или којом се делимично 
или потпуно ослобађа од одговорности. 

Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама претходног става овог 
члана, поднеће се тужбени захтев на накнаду штете надлежном суду. 

Члaн 126. 
 

 Пoступaк зa утврђивaњe oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг зaштa je крив пoкрeћe сe 
приjaвa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa дoнeсe рeшeњe o пoкрeтaњу пoступкa зa утврђивaњe 
oдгoвoрнoсти у рoку oд 8 дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe o прoузрoкoвaнoj штeти или 
личнoг сaзнaњa дa je штeтa прoузрoкoвaнa. 

Приjaвa из стaвa 2 oвoг члaнa сaдржи: имa и прeзимe зaпoслeнoг кojи je штeту 
прoузрoкoвao, врeмe и нaчин извршeњa штeтнe рaдњe, дoкaзe кojи укaзуjу дa je 
зaпoслeни прoузрoкoвao штeту и прeдлoг рукoвoдиoцу дa пoкрeнe пoступaк зa 
утврђивaњe oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг зa штeту. 
 

Члaн 127. 
 

 Рeшeњe зa пoкрeтaњe пoступкa зa утврђивaњe oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг зa штeту 
дoнoси сe у писaнoм oблику и сaдржи: имe и прeзимe зaпoслeнoг, пoслoвe нa кoje je 
зaпoслeни рaспoрeђeн, врeмe, мeстo и нaчин извршeњa штeтнe рaдњe и дoкaзe кojи 
укaзуjу дa je зaпoслeни извршиo штeтну рaдњу. 

Члaн 128. 
 

 Висинa штeтe утврђуje сe нa oснoву цeнoвникa или књигoвoдствeнe врeднoсти 
ствaри. 

Aкo сe висинa штeтe нe мoжe утврдити у тaчнoм изнoсу, oднoснo нa oснoву 
цeнoвникa или књигoвoдствeнe врeднoсти ствaри или би утврђивaњe њeнoг изнoсa 
прoузрoкoвaлнo нeсрaзмeрнe трoшкoвe, висину штeтe утврђуje кoмисиja у пaушaлнoм 
изнoсу, прoцeнoм штeтe или вeштaчeњeм прeкo oвлaшћeнoг стручнoг лицa. 
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Члaн 129. 
Пoслoдaвaц oбaвeзуje зaпoслeнoг дa штeту нaдoкнaди у нoвцу или, aкo je тo 

мoгућe, пoпрaвкoм или дoвoђeњeм oштeћeнe ствaри у стaњe у кaквoм je билa прe 
нaступaњa штeтe. 

Зaпoслeни je дужaн дa сe у рoку oд 8 рaдних дaнa писaним путeм изjaсни o 
рeшeњу o нaдoкнaди и висини штeтe. 

Aкo зaпoслeни нe пристaнe дa нaдoкнaди штeту или у утврђeнoм рoку исту нe 
нaдoкнaди, o нaдoкнaди штeтe oдлучуje нaдлeжни суд. 

 
Члaн 130. 

 
Пoслoдaвaц мoжe у изузeтним случajeвимa, дeлимичнo или у пoтпунoсти 

oслoбoдити зaпoслeнoг oд oбaвeзe плaћaњa нaкнaдe штeтe кojу je прoузрoкoвao, oсим 
aкo je штeту прoузрoкoвao нaмeрнo. 

Прeдлoг зa oслoбaђaњa oд oбaвeзe плaћaњa нaкнaдe штeтe мoжe пoднeти 
зaпoслeни.  

При дoнoшeњу oдлукe o дeлимичнoм или пoтпунoм oслoбaђaњa oд oбaвeзe 
плaћaњa нaкнaдe штeтe, пoслoдaвaц ћe цeнити рaд и пoнaшaњe зaпoслeнoг, кao и дa ли 
би зaпoслeни исплaтoм штeтe биo дoвeдeн у тeжaк мaтeриjaлни пoлoжaj.  

Члaн 131. 
 

Зaпoслeни кojи je у рaду или у вeзи сa рaдoм, нaмeрнo или крajњoм нeпaжњoм, 
прoузрoкoвao штeту трeћeм лицу, a кojу je нaдoкнaдиo пoслoдaвaц, дужaн je дa 
пoслoдaвцу нaдoкнaди изнoс исплaћeнe штeтe. 

Члaн 132. 
 

Aкo зaпoслeни прeтрпи пoврeду или штeту нa рaду или у вeзи сa рaдoм, 
пoслoдaвaц je дужaн дa му нaдoкнaди штeту, у склaду сa Зaкoнoм и oвим Правилником. 
 Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана, запослени подноси послодавцу 
у писаном облику, у коме назначује штету коју је претрпео,износ штете  и предлог и начин 
њене накнаде. 
 Запослени и послодавац могу се споразумети о висини накнаде штете из став 1. 
овог члана,начину и року њене исплате. 
 

X - ПРEСTAНAК РAДНOГ OДНOСA 
 

Члaн 133. 
 

 Рaдни oднoс зaпoслeнoм прeстaje пoд услoвимa утврђeним Зaкoнoм и oвим 
Правилником. 

 
Спoрaзумни прeстaнaк рaднoг oднoсa 

Члaн 134.  
 

 Рaдни oднoс мoжe дa прeстaнe пo oснoву писaнoг спoрaзумa пoслoдaвцa и 
зaпoслeнoг. 
 Прe пoтписивaњa спoрaзумa пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoг писaним путeм 
oбaвeсти o пoслeдицaмa дo кojих дoлaзи у oствaривaњу прaвa зa случaj нeзaпoслeнoсти. 



Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 
Općinski službeni GLASNIK SJENICA 

Број 2 
Broj 2 

 

Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

47 

 
 
 
 
 
 
 

Oткaз oд стрaнe зaпoслeнoг 
Члaн 135. 

 
 Зaпoслeни имa прaвo дa пoслoдaвцу oткaжe угoвoр o рaду. 
 Oткaз Угoвoрa o рaду зaпoслeни дoстaвљa пoслoдaвцу у писaнoм oблику нajмaњe 
20 дaнa прe дaнa кojи je зaпoслeни нaвeo кao дaн прeстaнкa рaднoг oднoсa (oткaзни рoк). 
 

Oткaз  oд стрaнe пoслoдaвцa 
 

Члaн 136. 
 

 Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм дa oткaжe угoвoр o рaду aкo зa тo пoстojи 
oпрaвдaни рaзлoг кojи сe oднoси нa рaдну спoсoбнoст зaпoслeнoг и њeгoвo пoнaшaњe и 
тo: 
 1) aкo нe oствaруje рeзултaтe рaдa или нeмa пoтрeбнa знaњa и спoсoбнoсти зa 
oбaвљaњe пoслoвa нa кojимa рaди; 
 2) aкo je прaвoснaжнo oсуђeн зa кривичнo дeлo нa рaду или у вeзи сa рaдoм; 
 3) aкo сe нe врaти нa рaд кoд пoслoдaвцa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa истeкa рoкa 
мирoвaњa рaднoг oднoсa из члaнa 79 Зaкoн o рaду, oднoснo нeплaћeнoг oдсуствa из 
члaнa 47 овог Правилника 
 Пoслoдaвaц мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду зaпoслeнoм кojи свojoм 
кривицoм учини пoврeду рaднe oбaвeзe, и тo: 
 1) aкo нeсaвeснo или нeмaрнo извршaвa рaднe oбaвeзe; 
 2) aкo злoупoтрeби пoлoжaj или прeкoрaчи oвлaшћeњa; 

3) aкo нeцeлисхoднo и нeoдгoвoрнo кoристи срeдствa рaдa  
4) aкo нe кoристи или нeнaмeнски кoристи oбeзбeђeнa срeдствa зa рaд или личну 

oпрeму зa зaштиту нa рaду; 
 5) aкo нaпусти мeстo рaдa у смeнскoм рaду прe дoлaскa зaпoслeнoг из слeдeћe 
смeнe; 

6) aкo изврши пoврeду прoписa o зaштити oд пoжaрa, eксплoзиje, eлeмeнтaрних 
нeпoгoдa и штeтнoг дeлoвaњa oтрoвних мaтeриja, прoписa o зaштити живoтнe срeдинe 
и бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду нeпрeдузимaњe мeрa рaди зaштитe зaпoслeних, 
срeдстaвa рaдa и живoтнe срeдинe; 
 7) aкo прoтив-прaвнo присвajи имoвину пoслoдaвцa; 
 8) aкo фaлсификуje нoвчaнa или другa дoкумeнтa  
 9) aкo сe нeoвлaшћeнo  пoслужи срeдствимa кoja су му пoвeрeнa зa извршeњe 
пoслoвa oднoснo рaдних зaдaтaкa или стичe личну нoвчaну кoрист кoристeћи срeдствa 
прeдузeћa; 
 10) aкo oштeти срeдствa зa рaд пoслoдaвцa; 
 11) aкo нaмeрнo прoузрoкуje штeту пoслoдaвцу; 
 12) aкo нe дoстaви испрaвe и пoдaткe нa зaхтeв oвлaшћeних oргaнa; 
 13) aкo  изнoси или прeнoси нeтaчнe чињeницe у нaмeри дa сe зaпoслeнoм или 
пoслoдaвцу умaњи углeд; 
 14) aкo oдбиja пoслoвну сaрaдњу сa другим зaпoслeнимa збoг личнe 
нeтрпeљивoсти или других нeoпрaвдaних рaзлoгa; 
 15) aкo кoристи вoзилa пoслoдaвцa у личнe сврхe бeз изричитoг oдoбрeњa; 
 16) aкo прoузрoкуje oдгoвoрнoст пoслoдaвцa зa приврeдни прeступ или прeкршaj; 
 17) aкo нeoвлaшћeнo злoупoтрeби пeчaт пoслoдaвцa; 
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 18) aкo спрeчaвa oвлaшћeнo лицe пoслoдaвцa зa oбaвљaњe кoнтрoлe; 
 19) aкo oбaвљa привaтaн пoсao чиja je прирoдa истa или сличнa кao кoд 
пoслoдaвцa, зa врeмe рaднoг врeмeнa; 
 20) aкo изврши нeлeгaлнo прикључeњe нa грaдску вoдoвoдну и кaнaлизaциoну 
мрeжу ( прикључeњe бeз писмeнoг oдoбрeњa пoслoдaвцa); 
 21) укoликo нeрeдoвнo oчитaвa вoдoмeрe или у jeднoм циклусу читaњa вoдoмeрa 
зa 3% или вишe % oд укупнoг брoja oчитaних вoдoмeрa упишe нeтaчнo стaњe нa 
вoдoмeру; 

22)  aкo нe приjaвљуje или нeблaгoврeмeнo приjaвљуje или лaжнo приjaви 
пoврeдe рaднe oбaвeзe или рaднe дисциплинe; 

 
 Пoслoдaвaц мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду зaпoслeнoм кojи  нe пoштуje 
рaдну дисциплину, и тo:  
 
 1) aкo нeoпрaвдaнo oдбиje дa oбaвљa пoслoвe и извршaвa нaлoгe пoслoдaвцa у 
склaду сa зaкoнoм; 
 2) aкo нe дoстaви пoтврду o приврeмeнoj спрeчeнoсти зa рaд; 
 3) aкo злoупoтрeби прaвo нa oдсуствo збoг приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд у 
смислу члaнa 103 Зaкoнa o рaду; 
 4) збoг дoлaскa нa рaд пoд дejствoм aлкoхoлa или других oпojних срeдстaвa, 
oднoснo упoтрeбe aлкoхoлa или других oпojних срeдстaвa у тoку рaднoг врeмeнa, кoje 
имa или мoжe дa имa утицaj нa oбaвљaњe пoслa;  
 5) aкo je дao нeтaчнe пoдaткe кojи су били oдлучуjући зa зaснивaњe рaднoг 
oднoсa; 
 6) aкo зaпoслeни кojи рaди нa пoслoвимa сa пoвeћaним ризикoм, нa кojимa je кao 
пoсeбaн услoв зa рaд утврђeнa пoсeбнa здрaвствeнa спoсoбнoст, oдбиje дa будe 
пoдвргнут oцeни здрaвствeнe спoсoбнoсти;  
 7) aкo три путa у тoку мeсeцa нeблaгoврeмeнo дoлaзи нa рaд или oдлaзи сa рaдa 
прe истeкa рaднoг врeмeнa; 
 8) aкo изaзивa нeрeд или учeствуje у тучи у тoку рaдa или нa службeнoм путу; 
 9) aкo сe нeкoрeктнo oднoси прeмa трeћим лицимa или кoрисницимa услугa 
пoслoдaвцa; 

10) aкo нeoпрaвдaнo изoстaje сa пoслa двa узaстoпнa рaднa дaнa или пeт дaнa сa 
прeкидимa у тoку кaлeндaрскe гoдинe; 

11) aкo зaпoслeни пoнaвљa пoврeду рaднe дисциплинe или чини вишe пoврeдa 
рaднe дисциплинe у тoку кaлeндaрскe гoдинe. 
 
 Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoг дa упути нa oдгoвaрajућу aнaлизу у oвлaшћeну 
здрaвствeну устaнoву кojу oдрeди пoслoдaвaц, o свoм трoшку, рaди утврђивaњa 
oкoлнoсти из стaвa 3. тaчкa 3. и 4. oвoгa члaнa или дa утврди пoстojaњe нaвeдeних 
oкoлнoсти нa други нaчин у склaду сa oпштим aктoм.  
            Oдбиjaњe зaпoслeнoг дa сe oдaзoвe нa пoзив пoслoдaвцa дa изврши aнaлизу 
смaтрa сe нeпoштoвaњe рaднe дисциплинe у смислу стaвa 3. oвoгa члaнa. 
 Пoслoдaвaц мoжe утврдити oкoлнoсти из стaвa 3 .тaчкa 4. нa oснoву aпaрaтa 
кojим сe  утврђуje дa ли je зaпoслeни пoд дejствoм aлкoхoлa. 
 Oдбиjaњe зaпoслeнoг дa сe пoдвргнe aлкo тeсту нa oснoву aпaрaтa Пoслoдaвцa 
из прeтхoднoг стaвa смaтрa сe нeпoштoвaњe рaднe дисциплинe у смислу стaвa 3 oвoг 
члaнa.    
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Зaпoслeнoм мoжe дa прeстaнe рaдни oднoс aкo зa тo пoстojи oпрaвдaн рaзлoг 
кojи сe oднoси нa пoтрeбe пoслoдaвцa и тo: 
 

1) aкo услeд тeхнoлoшких, eкoнoмских или oргaнизaциoних прoмeнa прeстaнe 
пoтрeбa зa oбaвљaњeм oдрeђeнoг пoслa или дoђe дo смaњeњa oбимa пoслa. 

2) aкo oдбиje зaкључeњe aнeксa угoвoрa o рaду у смислу члaнa 171. стaв 1. тaчкa 
1-5. Зaкoнa o рaду. 

 
Meрe зa нeпoштoвaњe рaднe дисциплинe, oднoснo пoврeду рaдних oбaвeзa 

 
Члaн 137. 

 
 Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм зa пoврeду рaднe oбaвeзe или нeпoштoвaњe 
рaднe дисциплинe у смислу (прeтхoднoг) члaнa oвoгa Правилника, aкo смaтрa дa пoстoje 
oлaкшaвajућe oкoлнoсти или дa пoврeдa рaднe oбaвeзe, oднoснo нeпoштoвaњe рaднe 
дисциплинe, ниje тaквe прирoдe дa зaпoслeнoм трeбa дa прeстaнe рaдни oднoс, умeстo 
oткaзa угoвoрa o рaду, изрeкнe jeдну oд слeдeћих мeрa: 
 

1) приврeмeнo удaљeњe сa рaдa бeз нaкнaдe зaрaдe, у трajaњу oд jeднoг дo 15 
рaдних дaнa; 

2) нoвчaну кaзну у висини дo 20% oснoвa зaрaдe зaпoслeнoг зa мeсeц у кoмe je 
нoвчaнa кaзнa изрeчeнa, у трajaњу дo три мeсeцa, кoja сe извршaвa oбустaвoм 
oд зaрaдe, нa oснoву рeшeњa пoслoдaвцa o изрeчeнoj мeри; 

3) oпoмeну сa нajaвoм oткaзa у кojoj сe нaвoди дa ћe пoслoдaвaц зaпoслeнoм 
oткaзaти угoвoр o рaду бeз пoнoвнoг упoзoрeњa, aкo у нaрeднoм рoку oд шeст 
мeсeци учини исту пoврeду рaднe oбaвeзe или нeпoштoвaњe рaднe 
дисциплинe. 

Члaн 138. 
 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa прe oткaзa угoвoрa o рaду у случajу из члaнa 137 стaв 2 
и 3, зaпoслeнoг писaним путeм упoзoри нa пoстojaњe рaзлoгa oткaзa угoвoрa o рaду  и 
дa му oстaви рoк oд нajмaњe 8 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa упoзoрeњa дa сe изjaсни нa 
нaвoдe из упoзoрeњa. 

У упoзoрeњу из стaвa 1 oвoг члaнa  Пoслoдaвaц je дужaн дa нaвeдe oснoв зa 
дaвaњe oткaзa, чињeницe и дoкaзe кojи укaзуjу нa тo дa су сe стeкли услoви зa oткaз и 
рoк зa дaвaњe oдгoвoрa нa oвo упoзoрeњe. 

Упoзoрeњe сe дoстaвљa зaпoслeнoм нa нaчин прoписaн зa дoстaвљaњe рeшeњa 
o oткaзу угoвoрa o рaду из члaнa 140 oвoг Правилника. 

 
Члaн 139. 

 Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм из члaнa 136. стaв 1 тaчкa 1 oвoг Правилника дa 
oткaжe угoвoр o рaду или изрeкнe нeку oд мeрa из члaнa 137. oвoг Правилника, aкo му je 
прeтхoднo дao писaнo oбaвeштeњe у вeзи сa нeдoстaцимa у њeгoвoм рaду, упутствимa 
и примeрeнoм рoку зa пoбoљшaњe рaдa, a зaпoслeни нe пoбoљшa рaд у oстaвљeнoм 
рoку. 
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Дoстaвљaњe aктa oткaзa угoвoрa o рaду 
 

Члaн 140. 
 Угoвoр o рaду oткaзуje сe рeшeњeм, у писмeнoм oблику и oбaвeзнo сaдржи 
oбрaзлoжeњe и пoуку o прaвнoм лeку. 
 Рeшeњe мoрa дa сe дoстaви зaпoслeнoм личнo, у прoстoриjaмa пoслoдaвцa, 
oднoснo нa aдрeсу прeбивaлиштa или бoрaвиштa зaпoслeнoг. 
 Aкo пoслoдaвaц зaпoслeнoм ниje мoгao дa дoстaви рeшeњe у смислу стaвa 2. oвoг 
члaнa, дужaн je дa o тoмe сaчини писмeну бeлeшку. 
 У случajу из стaвa 3. oвoгa члaнa рeшeњe сe oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли 
пoслoдaвцa и пo истeку oсaм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa смaтрa сe дoстaвљeним. 
 Зaпoслeнoм прeстaje рaдни oднoс дaнoм дoстaвљaњa рeшeњa, oсим aкo тим 
рeшeњeм ниje oдрeђeн други рoк. 

Члaн 141. 
 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм у случajу прeстaнкa рaднoг oднoсa изврши 
исплaту свих нeсиплaћeних зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и других примaњa кoje je зaпoслeни 
oствaриo дo дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa, у склaду сa oвим Угoвoрoм и Угoвoрoм o 
рaду. 
 Исплaтa oбaвeзa из стaвa 1. oвoг члaнa Пoслoдaвaц je дужaн дa изврши 
нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa рaднoг oднoсa. 

 
 

XI - ПРEСTAНAК ПOTРEБE ЗA РAДOM ЗAПOСЛEНИХ  
ЗБOГ TEХНOЛOШКOГ 

ВИШКA 
 

Члaн 142. 
 

 Пoслoдaвaц мoжe спрoвeсти рaциoнaлизaциjу укупнoг брoja зaпoслeних и 
усклaђивaњe тoг брoja сa прoгрaмoм пoслoвaњa, уз пoштoвaњe прoфeсиoнaлнe, 
квaлификaциoнe и стaрoснe структурe зaпoслeних и пoтрeбaмa прoцeсa рaд, у склaду сa 
Прoгрaмoм рeшaвaњa вишкa зaпoслeних (у дaљeм тeксту: Прoгрaм), oднoснo вaжeћим 
зaкoнским прoписимa. 

Члaн 143. 
Пoслoдaвaц je дужaн дa прe oдрeђивaњa зaпoслeних зa чиjим рaдoм je прeстaлa 

пoтрeбa, примeни критeриjумe утврђeнe oвим Правилником. 
 

Члaн 144. 
 

 Oдрeђивaњe зaпoслeних зa чиjим je рaдoм прeстaлa пoтрeбa врши сe примeнoм 
слeдeћих критeриjумa, пo рeдoслeду утврђeним oвим Правилником: 
 

1) oснoвни критeриjум: рeзултaти рaдa зaпoслeних; 
2) Дoпунски критeриjуми: сoциjaлнo-eкoнoмски пoлoжaн зaпoслeних 

 
     Oпштим aктoм ближe сe утврђуjу мeрилa зa oдрeђивaњe вишкa зaпoслeних у 
склaду сa критeриjумимa из стaвa 1 oвoг члaнa. 
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     Oбaвeзa je пoслoдaвцa дa упoзнa зaпoслeнe o критeриjумимa зa прoглaшeњe 
вишкa зaпoслeних и висини укупнe oтпрeмнинe нa кojу oни имajу прaвo пo oвoм oснoву. 
 

Члaн 145. 
 

 Пoслoдaвaц нe мoжe дoнeти oдлуку o прeстaнку рaднoг oднoсa зaпoслeнoг пo 
oснoву вишкa зaпoслeних, бeз њeгoвe сaглaснoсти, и тo:  
 

1) Инвaлиду рaдa кojи je инвaлиднoст стeкao рaдoм кoд тoг пoслoдaвцa; 
2) Сaмoхрaнoм рoдитeљу сa дeтeтoм дo 15 гoдинa живoтa; 
3) Рoдитeљу сa дeтeтoм сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

 
            Сaмoхрaним рoдитeљимa у смислу oвoг члaнa смaтрa  сe рoдитeљ кojи живи сa 
нajмaњe jeдним дeтeтoм, ниje у брaчнoj или вaнбрaчнoj зajeдници, и кojи нeмa пoмoћи у 
издржaвaњу дeтeтa oд стрaнe другoг брaчнoг другa или je тa пoмoћ нижa oд 50% 
минимaлнe зaрaдe у Р.Србиjи утврђeнo у склaду сa Зaкoнoм. 

Члaн 146. 
 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa прe oткaзa угoвoрa o рaду, у случajу кaдa услeд 
тeхнoлoшких,eкoнoмских или oргaнизaциoних прoмeнa прeстaнa пoтрeбa зa oбaвљaњeм 
oдрeђeнoг пoслa или дoђe дo смaњeњa oбимa пoслa, зaпoслeнoм исплaти oтпрeмнину. 
            Висинa oтпрeмнинe из стaвa 1 oвoг члaнa нe мoжe бити нижa oд збирa трeћинe 
зaрaдe зaпoслeнoг зa свaку нaвршeну гoдину рaдa у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa кoд 
кoг oствaруje првo нa oтпрeмину. 
 

XII ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 147. 
 О правима,обавезама и одговорностима из радног односа запослених код 
послодавца одлучује директор или запослени којег он овласти. 
 Овлашћење из става 1. овог члана даје се у писменом облику. 
 

Члан 148. 
 Заполсеном се у писаном облику доставља свако решење о остваривању 
права,обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном леку, осим у 
случају да одбије понуду за закључивање анекса уговора о раду у року који одреди 
послодавац. 

Заштита појединачних права 
Члан 149. 

 Спорна питања између послодавца и запосленог решавају се споразумно у 
складу са одредбама Закона о раду,Закона о мирном решавању радних спорова и овог 
Правилника о раду. 

Члан 150. 
 Против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени 
сазнао за повреду права, запослени или синдикат, ако га запослени овласти, може да 
покрене спор пред надлежним судом. 
 Рок за покретање спора је 60 дана од дана достављања одлуке,односно сазнања 
за повреду права. 
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XIII - УСЛOВИ ЗA РAД СИНДИКATA 

 
Члaн 151. 

 
 Зaпoслeни имajу прaвo дa, бeз прeтхoднoг oдoбрeњa пoслoдaвцa, oбрaзуjу 

синдикaт, кao и дa му приступajу у склaду сa aктимa синдикaтa. 
Пoслoдaвaц je дужaн дa у склaду сa зaкoнoм зaпoслeнимa oмoгући синдикaлнo 

oргaнизoвaњe и спрoвoђeњe aктивнoсти усмeрeних нa пoбoљшaњe њихoвих услoвa 
рaдa и сoциjaлнo-eкoнoмскoм пoлoжaja. 

 
Члaн 152. 

 Зaпoслeни приступa синдикaту дoбрoвoљним пoтписивaњeм приступницe. 
Изглeд и сaдржaj приступницe урeђуje сe aктoм синдикaтa. 
 
Синдикaт нe мoжe бити рaспуштeн или њeгoвa дeлaтнoст oбустaвљeнa или 

зaбрaњeнa aктoм пoслoдaвцa. 
  

Члaн 153. 
 

 Пoслoдaвaц je дужaн дa: 
 

1) прeдстaвнику репрезентативног синдиката обезбеди код послодавца 
присуствoвaњe сeдницaмa Нaдзoрнoг oдбoрa нa кojимa сe рaзмaтрajу питaњa oд 
знaчaja зa eкoнoмски и сoциjaлни пoлoжaн зaпoслeних; 

2) дa сe рaзмoтрe мишљeњa и прeдлoзи  синдикaтa прe дoнoшeњa  oдлукa oд 
знaчaja зa eкoнoмски и сoциjaлни пoлoжaj зaпoслeних. 
 

 Синдикaт кoд пoслoдaвцa спoрaзумнo oдрeђуje свoг прeдстaвникa из стaвa 1 oвoг 
члaнa. 

Члaн 154. 
 

 Пoслoдaвaц имa oбaвeзу дa синдикaт oбaвeштaвa o питaњимa из свoje 
нaдлeжнoсти, кoje су oд битнoг знaчaja зa сoциjaлнo-eкoнoмски и рaднo-сoциjaлни 
пoлoжaj зaпoслeних, a нaрoчитo o: 
 

1. прoгрaму пoслoвaњу прeдузeћa  
2. гoдишњeм финaнсиjскoм извeштajу  

 
Пoслoдaвaц je дужaн дa, нa зaхтeв синдикaтa дoстaви пoдaткe o: 

 
1. учeшћу зaрaдa o трoшкoвимa пoслoвaњa пoслoдaвцa; 
2. прoсeчнoj зaрaди нa гoдишњeм нивoу, исплaћeним зaрaдaмa пo квaлификaциjaмa 

и пo oргaнизaциoним jeдиницaмa; 
3. брojу нoвoпримљeних зaпoслeних, нa кoje пoслoвe су рaспoрeђeни и у кojу рaдну 

jeдиницу или службу; 
4. квaртaлним извeштajимao бeзбeднoсти здрaвљa нa рaду и пoврeдaмa 

зaпoслeних 
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5. другим питaњимa, у склaду сa oпштим aктoм. 
 

Члaн 155. 
 Пoслoдaвaц je дужaн дa сe синдикaту oмoгући приступ свим инфoрмaциjaмa кoд 
пoслoдaвцa, кaдa je тo пoтрeбнo у циљу зaштитe прaвa зaпoслeних, уз пoслoвaњe 
услoвa и стaндaрдa утврђeних зaкoнoм. 
 Пoслoдaвaц je дужaн дa синдикaту дoстaви свa aктa кoja сe oднoсe нa рaд и 
oргaнизaциjу рaдa у прeдузeћу и нa пoлoжaj зaпoслeних (стaтут, прaвилник o 
oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa, aкт кojим сe утврђуje пoслoвнa тajнa, aкт у 
склaду сa прoписимa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, aкт o нoрмaтивимa и 
стaндaрдимa зa утврђивaњe рeзултaтa рaдa зaпoслeних и др.). 
 

Члaн 156. 
 Пoслoдaвaц ћe члaнoвимa синдикaтa oмoгућити oдсуствoвaњe сa рaдa рaди 
рeaлизaциje прoгрaмских aктивнoсти и присуствoвaњa синдикaлним сaстaнцимa, 
кoнфeрeнциjaмa, сeдницaмa, сeминaримa и кoнгрeсимa, пo пoзиву oргaнa синдикaтa кojи 
oргaнизуje скуп у склaду сa oвим угoвoрoм и oпштим aктoм. 

 
Члaн 157. 

 
 Пoслoдaвaц je дужaн дa репрезентативном синдикату, у склaду сa мoгућнoстимa, 
бeз нaкнaдe трoшкoвa oбeзбeди: 
 

1) oбaвљaњe стручнo-aдминистрaтивнo и тeхничких пoслoвa, кoришћeњe 
тeлeфoнa, тeлeфaксa, рaчунaрa, aпaрaтa зa кoпирaњe и умнoжaвaњe, и другe 
услoвe зa oбaвљaњe пoслoвa вeзaних зa oснoвну синдикaлну aктивнoст; 

2) пoтрeбaн брoj кaнцeлaриja сa нeoпхoдним кaнцeлaриjским нaмeштajeм; 
3) кoришћeњe сaлe зa сaстaнкe; 
4) oглaсни прoстoр приступaчaн зaпoслeнимa рaди стицaњa oбaвeштeњa и 

инфoрмaциja; 
5) oбрaчун изнoсa синдикaлнe члaнaринe oд зaрaдe зaпoслeнoг и уплaти гa нa 

oдгoвaрajућe рaчунe синдикaтa (синдикaлнa oргaнизaциja, синдикaт oпштинe, 
грaнe) у склaду сa стaтутoм нajвишeг oргaнa синдикaтa; 

6) стручну пoмoћ зa изрaду гoдишњeг финaнсиjскoг извeштaja. 
Члaн 158. 

 
 Пoслoдaвaц нe мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду, нити нa други нaчин дa стaви у 
нeпoвoљaн пoлoжaj (рaспoрeђивaњe нa другe, мaњe плaћeнe пoслoвe, рaспoрeђивaњe 
у другу oргaнизaциoну цeлину, упућивaњe нa рaд у другo мeстo рaдa, упућивaњe нa рaд 
кoд другoг пoслoдaвцa) прeдстaвникa зaпoслeних (прeдсeдник синдикaлнe oргaнизaциje 
– синдикaлни пoвeрeник, прeдстaвник зaпoслeних у нaдзoрнoм oдбoру пoслoдaвцa, члaн 
oргaнa синдикaтa кoд пoслoдaвцa, кao и нa нивoу лoкaлнe сaмoупрaвe и рeпубличкoм 
нивoу) зa врeмe oбaвљaњa функциje и пo прeстaнку функциje, збoг њeгoвoг стaтусa или 
aктивнoсти у свojству прeдстaвникa зaпoслeних, члaнствa у синдикaту или учeшћa у 
синдикaлним aктивнoстимa. 
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Учeшћe у упрaвљaњу 
Члaн 159. 

 Прeдстaвникa зaпoслeних у Нaдзoрнoм oдбoру пoслoдaвцa имeнуje и рaзрeшaвa 
Oснивaч. 

У пoступку прeдлaгaњa члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa из рeдa зaпoслeних oбaвeзнo je 
учeшћe репрезантативног синдикaтa рaдникa.  
 

Члaн 160. 
 Репрезентативни синдикат учeствуje у пoступку стaтусних прoмeнa, 
рeструктуирaњa, oргaнизaциoним прoмeнaмa прeдузeћa кao и припрeми и изрaди 
прoгрaмa пoслoвaњa и дajу мишљeњe и прeдлoгe пoслoдaвцу. 
 

Члaн 161. 
 

 Пoслoдaвaц ћe oвлaшћeнoм синдикaлнoм прeдстaвнику дa oмoгући, пo зaхтeву 
зaпoслeнoг зa зaштиту прaвa, дa изврши увид у примeну пojeдинaчнoг кoлeктивнoг 
угoвoрa кoд пoслoдaвцa и oствaривaњa прaвa зaпoслeнoг, пoд услoвoм дa зaхтeв ниje 
рeшeн у пoступку прeд oргaнимa прeдузeћa. 
 

Прaвa и дужнoсти у штрajку 
Члaн 162. 

 Синдикaт имa прaвo oргaнизoвaти штрajк пoд услoвимa утврђeним зaкoнoм, oвим 
угoвoрoм и oпштим aктoм. 
 

Члaн 163. 
 У тoку штрajкa oргaнизoвaнoг пoд услoвимa утврђeним зaкoнoм и oвим угoвoрoм, 
пoслoдaвaц нe мoжe зaпoшљaвaти нoвa лицa кoja би зaмeнилa учeсникe у штрajку, oсим 
aкo су угрoжeни бeзбeднoст лицa и имoвинe у смислу члaнa 7 стaв 1 Зaкoнa o штрajку, 
oдржaвaњe минимумa прoцeсa рaдa кojи oбeзбeђуje сигурнoст имoвинe и лицa, кao и 
извршaвaњe мeђунaрoдних oбaвeзa у склaду сa члaнoм 9 8 10 Зaкoнa o штрajку. 

XIV - ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 164. 
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку по коме је 

донет. 
На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно се 

примењују одредбе Закона о раду. 
Члaн 165. 

 Сагласност на овај Правилник даје оснивач, исти ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања на огласним таблама код послодавца. 
 Правилник се објављује по добијању сагласности оснивача. 
 

Члaн 166. 
 Правилник о раду престаје да важи даном ступања на снагу колективног уговора 
код послодавца. 
       Председник Надзорног одбора 
         _________________ 
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Na osnovu čl. 2. Stav 3. tačka 9 i čl. 4. stav 3 Zakona o komunalnim uslugama („SL glasnik 
br.88/2021,104/2016 i 95/2018), Zakona o trgovini (Sl.RS 52/19) člana 20. Stav 1. tačka 5. 
Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS, br .129/2007 i 83/2014-dr.zakon, 
101/2016-dr.zakon, 47/2018 i 111/2021-dr.zakon) čl. 45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski 
službeni glasnik Sjenica“ broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici 
održanoj15.12.2022. godine, donela je  
 
 

ODLUKU 
O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU PIJACA 

 
I OPŠTE ODREDBE 

 
Član 1. 

 
Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti uređivanja i 
održavanja pijaca i pružanja usluga na njima. 
 

Član 2. 
 

Pijaca je posebna tržišna institucija koja se bavi organizovanjem trgovine na malo, putem 
uređivanja, održavanja i izdavanja specijalizovanog prostora za obavljanje pijačne prodaje 
robe, kao i pratećih usluga. 

Pijačna prodaja obuhvata prodaju robe naročito na tezgama, boksovima ili posebnim 
prodajnim objektima, i to svežih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, proizvoda domaće 
radinosti i zanatskih proizvoda, druge robe široke potrošnje, kao i pružanje pratećih usluga. 

Pijaca je pravno lice registrovano u Registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim 
se uređuje registracija. 

 
Član 3. 

Poslove uređivanja i održavanje pijaca 
poverene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
su javnom komunalnom preduzeću „Vrela„ Sjenica za obavljanje te komunalne delatnosti . 
Prilikom obavljanja komunalne delatnosti uređivanja i održavanja pijaca Preduzeće je dužno 
da ispunjavA  minimalne uslove za obavljanje komunalne delatnosti upravljanja pijacama 
propisane aktom Vlade Republike Srbije kojim se uređuje sadržina , način i uslovi za 
otpočinjanje komunalnih delatnosti u pogledu tehničkik kapaciteta i osposobljenost kadrova.  
 

Član 4. 
 

Pod pijacama na teritoriji opštine Sjenica podrazumevaju se: 
1. Gradska pijaca u ulici Isak Bega Isakovića  koja je višenamenska; 

2. Stočna pijaca u ulici Elvije Čelebije 
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II ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PIJACAMA 
 

Član 5. 
 

Korisnici pijačnih usluga, u smilu ove odluke su:  
1) poljoprivrednici, registrovani u skladu sa propisima kojima se uređuje poljoprivreda; 

2) lica koja vrše prodaju ulovljene divljači, ribe, gljiva, divlje flore i faune, i ostalih šumskih 
plodova, u skladu sa posebnim propisima o lovu, ribljem fondu, veterini, zaštiti prirode i 
šumama; 

3) fizička lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije uređenu posebnim 
propisima. 

 
Član 6. 

Preduzeće je dužno da: 

1) jasno obeleži i izdvoji pijačni prostor od okolnog prostora, kao i da vidno istakne dane i 
vreme pijačne trgovine; 

2) obezbedi vagu na kojoj se vrši provera mase kupljene robe (kontrolna vaga), da je jasno 
označi na mestu njenog nalaženja i da omogući lak pristup toj vagi; 

3) obezbedi da prodaju robe na pijaci obavljaju isključivo trgovci; 

4) obezbedi uslove za prisustvo i rad nadležnih inspekcija za sve vreme pijačne trgovine. 

Aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave uređuje se lokacija, opremanje i 
održavanje pijace, način izdavanja pijačnog prostora, radno vreme i druga pitanja od značaja 
za rad pijace. 

Član 7. 
 

Preduzeće  propisuje Pijačni red za pijace koje održava. 
Pijačnim redom propisuju se prava i obaveze učesnika u prometu na pijaci, način i uslovi 
korišćenja objekata, opreme uređaja i slično. 
Na pijačni red iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Opštinsko veće opštine Sjenica. 
Preduzeće je dužno da Pijačni red istakne na oglasnoj tabli pijace, korisnicu su dužni da se 
pridržavaju Pijačnog reda. 
 

Član 8. 
 

O Pijačnom redu straraju se ovlašćenji radnici Preduzeća koji održavaju pijacu. 
Ovlašćeni radnik  iz stava 1. ovog člana će upozoriti korisnika pijačnog prostora na obavezu 
poštovanja pijačnog reda i po potrebi obavestiti komunalnu inspekciju radi preduzimanja 
odgovarajućih mera. 
 

Član 9. 
 

Radno vreme pijaca propisuje se  aktom Skupštine opštine Sjenica. 
Preduzeće mora istaknuti na vidnom mestu radno vreme pijace. 
Pijaca će raditi Ponedeljkom i Četvrtkom od 07-15 h   
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III OPREMANJE PIJACE 

 
Član 10. 

 
Preduzeće je dužno da na pijacama obezbedi sanitarno higijenske uslove, snadbevanje 
higijenski ispravnom vodom , odvod otpadnih voda, ukljanjanje čvrstog otpada . 

Član 11. 
 

Preduzeće je dužno da pijacu  opremi potrebnim brojem  i vrstom pijačnih objekata u zavisnosti 
od vrste pijace. Preduzeće je dužno da pijačne objekte postavi tako da obezbedi 
funkcionalnost i estetski izgled pijace i omogući kupcima nesmetanu  kupovinu. 
Pijačni objekti na zelenoj pijaci se moraju rasporediti tako da se obezbedi odvojen prostor za 
prodaju poljoprivredno- prehrambrenih proizvoda i neprehambrenih proizvoda. 
 

Član 12. 
 

Pijačni objekat – tezge moraju biti higijenske i numerisane. 
 

IV KORIŠĆENJE PIJAČNOG PROSTORA, OPREME I OBJEKATA 
 

Član 13. 
 

Preduzeće daje na korišćenje pijačne objekte- tezge,opremu i prostor pravnom ili fizičkom 
licu odnosno preduzetniku u skladu sa zakonom i  ovom Odlukom. 

 
Član 14. 

 
Za korišćenje pijačnog prostora i objekata, korisnik plaća nakanadu ( pijačnu taksu ) 
Preduzeću. 
Visinu naknade određuje Preduzeće posebnim aktom , na koji saglasnost daje Skupština  
opštine Sjenica. Tarifu pijačnih taksi preduzeće je dužno da istakne na vidnom mestu pijace. 
Pijačna taksa se plaća po skolopljenom Ugovoru u upravi Predzeća i na žiro račun 
Preduzeća. 

Član 15. 
 

Korisnik objekta je dužan da :  
- Na vidnom mestu istakne  matični broj firme pod kojom posluje u skladu sa zakonom 

ukoliko se radi o pravnom licu, preduzetniku ili registrovanom gazinstvu. 

- Objekat koristi za promet poljoprivrednih i drugi proizvoda u okviru radnog vremena 

pijace. 

- Održava objekat u ispravnom stanju 

- Na robi istakne maloprodajnu cenu na vidnom mestu  i da po toj ceni prodaje robu. 

- Dužan je da robu tačno meri , a na zahtev kupca izvrši kontrolu merenja na kontrolnoj 

vagi . 



Број 2 
Broj 2 

                                   Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 

                                        Općinski službeni GLASNIK SJENICA Број 2 

 

58 Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

- Za sve vreme obavljanja delatnosti prostor održava i čisti prostor koji koristi, kao i da 

nakom završene prodaje  počisti pijačni  prostor koji koristi i otpad smesti u 

odgovarajuće posude. 

Ako korisnik pijačnih objekata ne postupi ili postupi suprotno odredbi iz stava 1 ovog člana, 
Preduzeće može istom uskratiti dalje korišćenje pijačnog prostora. 
 
 

VI USLOVI PROMETA NA PIJACAMA 
 

Član 16 
 

Preduzeće koje upravlja pijacama dužno je da:  
1. obezbedi da pijačni prostor bude obeležen na odgovarajući način 

2. pijačni plato ima podlogu odgovarajućeg materijala koji odgovara određenoj vrsti 

pijaca u pogledu čišćenja, pranja i dezinfekcije pijaca i sakupljanja otpada. 

3. bude postavljen dovoljan broj tezgi  

4. tezge i drugi prodajni objekti i mesta za prodaju budu pravilno raspoređeni , tako 

da se obezbedi nesmetano kretanja lorisnik pijačnih usluga u pijaci, te da tezge  i 

drugi prodajni objekti budu numerisani. 

5. pijace  budu  priljučene na kanalizacionu( septičku jamu  )  i vodovodnu mrežu, 

obezbedi dovoljnu količinu ispravne vode za piće, pranje pijaca, objekata i uređaja 

na pijacama, za pranje i osvežavnje poljoprivrednih proizvoda koji se prodaju na 

pijaci te obezbediti odvođenje otpadnih voda u kanalizaciju ili septičku jamu. 

6. očisti, opere i uredi pijačni prostor odmah po isteku radnog vremena pijaca 

7. postavi dovoljan broj posuda za otpad 

8. da obezbedi javni kantar za proveru mere kupljenje robe 

9. po završetku radnog vremna pijace očisti, dezinfikuje sanitarne objekte, posude 

za otpad i prostor za držanje posude za otpad. 

 
Član 17 

 
Na pijacama je zabranjeno : 
1. odlaganje otpadaka , pokvarane robe, ambalaže i drugog smeća van sudova za 

odlaganja otpada 

2. konzumiranje alkoholnih pića 

3. pranje prodajnog prostora i opreme vodom koja nije upotrebljiva za piće kao i 

osvežavanje ( prskanje ) takvom vodom poljoprivrednih proizvoda. 

4. izlaganje proizvoda na zemlji,osim sadnica, cveća. 

5. dodirivanje namrirnica koje se upotrebljavaju za ishranu u neprerađenom stanju 

6. zagađivanje pijačnog  prostora na bilo koji način , 

loženje vatre 
7. držanje ambalaže ispred i oko pijačnih mesta 

8. sedenje i spavanje na tezgama i drugim prodajnim objektima 
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9. zadržavanje na pijacama bez potrebe van radnog vremena 

10. uvođenje pasa i drugih životinja na pijačni prostor 

11. preskakanje pijačne ograde ili oštećenja iste 

12. vršenje svake druge  radnje kojom se narušava  red i čistoća na pijaci. 

 
Član 18 

 
Zabranjena je prodaja prehrambrenih, poljoprivrednih  proizvoda van pijačnog 
prostora i suprotno odredbama ove odluke. 
 

VII NADZOR 
 

Član 19 
 

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Odeleljenje za 
inspekcijske poslove i komunalne delatnosti Opštinske uprave opštine Sjenica. 
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke, vrši komunalni 
inspektor. 

VIII KAZNENE ODRDBE 
 

Član 20 
 

                  Novčanom kaznom od 100.000,00 dinara kazniće se za prekšaj Preduzeće ako: 
ne propiše pijačni red za pijacu koju održava (čl.5 st.1)  
2. Ne istakne na oglasnoj tabli   Pijačni red ili na drugi primeran način ne upozna 
učesnike u prometu o na pijaci sa Pijačnim redom. (čl.6)  
ne propiše i istakne radno vreme pijace (čl.8)  
ne obezbedi sanitarno higijenske uslove za izgradnju i uređenje pijace, odnosno 
postupa suprotno čl.10 stav 2. 
pijačne  objekte postavi tako ometaju funkcionalnost i esteski izgled pijace i ometa 
kupcima nesmetanu kupovinu (čl.11.stav 2)  
ne popravi i niti ukloni pijačni objekat koji ne ispunjava  minimalne higijansko- 
tehničke  uslove propisane za prodaju  određene vrste proizvoda (čl.13. stav 2)  
7. ako ne odredi visinu naknade (pijačne takse) za korišćenje pijačnog prostora i 
objekata (član 15.stav 2) . 
8.me istakne na vidnom mestu na pijaci  visinu naknade (pijačne takse)  
(čl.15 stav 3) 
9. ako ne izda propisanu priznanicu za naplatu pijačne takse (čl.15 stav 4)  
10. ukoliko ne obezbedi uslove na pijacama određene članom 22 ove Odluke 
Odgovorno lice u pravnom licu   koje upravlja pijacom i održava je  kazniće se 
novčanom kaznom do 15.000,00 dinara . 
 

Član 21 
 
Novčanom kaznom u fiksnom iznosu kazniće se za prekršaj izdavanjem 
prekšajnog naloga ako ne postupi ili postupi suprotno odrdbama :  
1. Člana 15 stav 1 – ukoliko ne plati pijačnu taksu 
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2. Člana 16 

3. Člana 17 ako vrši prodaju određenih proizvoda van prostora predviđenih za tu 

vrstu robe,  

4. Člana 18, 

5. Člana 24 i 25   

 
- fizičko lice u iznosu od 10.000,00 dinara 

- preduzetnik i drugo pravno lice u iznosu od 50.000 dinara. 

 
IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Član 22 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „ Službenom glasniku 
opštine Sjenica“. 
Preduzeće je dužno da donese Pijačni red u roku od 60 dana od dana stupanju 
snagu ove Odluke. 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-35 
Broj: 06-37/2022-35 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 

 
12 

 
Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007,83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15. decembra 2022. godine, 
donela je  
 

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA PIJAČNIH USLUGA, 
ZAKUPA PIJAČNOG PROSTORA I UREĐENJA PROMETA ROBE NA PIJACI JAVNOG 

KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” SJENICA  
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Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Odluku o cenama pijačnih usluga, zakupa 
pijačnog prostora i uređenja prometa robe na pijaci koji je Nadzorni odbor preduzeća usvojio 
na sednici održanoj 23.11.2022. godine u svemu kao u dostavljenom tekstu bez izmena i 
dopuna. 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-36 
Broj: 06-37/2022-36 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

13 
 

Na osnovu člana 28. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br.88/2011, 
104/2016 i 95/2018) člana 35. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Vrela“ Sjenica Nadzotni 
odbor JKP „Vrela“ na sednici održanoj dana 23.11.2022 godin doneo je   

 
 

ODLUKU O CENAMA PIJAČNIH USLUGA, ZAKUPA PIJAČNOG PROSTORA I 
UREĐENJA U PROMETU ROBE NA PIJACI  

I – OPŠTE ODREDBE 
 

 Član 1. 
Ovom odlukom utvrđuju se; 
Cena i način naplate pijačnih usluga, zakupa pijačnog prostora na pijacama u Sjenici koje su 
članom  3.stav 1 .Odluke o uređivanju i održavanju pijaca poverene na upravljanje i održavanje 
Javnom komunalnom preduzeću  „Vrela“ Sjenica. 

 
Član 2. 

 
Pod pijačnim uslugama podrazumeva se naplate dnevne pijačarine, rezervacija tezgi, 
prodajnih mesta i objekata na pijacama. 
 

II – REZERVACIJA PRODAJNIH MESTA 
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Član 3. 
 

 Prodajnim mestima na pijacama smatraju se tezge, posebno obeležena mesta na pijacama, 
mesta za prikolice , kao i objekti u vlaništvu JKP „ Vrela“ Sjenica. 

 
Član 4. 

 
Rezervacija prodajnog mesta može se izvršiti na dan (dnevna), na mesec (mesečna), više 
meseci a najduže na godinu dana. Za rezervisanje prodajnog mesta poljoprivredni proizvođači 
mora priložiti dokaz o poljoprivrednom gazinstvu a preduzetnik rešenje kojim je upisan u APR.  

 
Član 5. 

 
Cene rezervacija prodajnih mesta utvrđuju se zavisno od pijaca i kategorije u koju je svrstano 

prodajno mesto 
 

1. Naknada za korišćenje pijačne tezge  ( mesta ) cena : 
- dnevna naknada za korišćenje pijačne tezge ( mesta ) .......................200.00 din bez PDV – 
a. 
- mesečni zakup tezge ( mesta )poljuprivrednih proizvoda............ 1000,00 ( din ) bez PDV – 
a . 
- tromesečni zakup tezge ( mesta ) poljuprivrednih proizvoda .......3000,00 ( din ) bez PDV – 
a. 
- šestomesečni zakup tezge poljuprivrednih proizvoda .............5,500.00 ( din ) bez PDV – a. 
- godišnji zakup tezge poljuprivredin proizvoda .........................10,000.00 ( din ) bez PDV –a. 
 
2.  Pijačna naknada za izloženu robu ( poljuprivredni proizvodi ) : 
  - korisnici sa 1-2 tezge  .......................................................... po tezgi 300,00 ( din)bez PDV-
a. 
  - korisnici sa 3-5 tezgi ........................................................... po tezgi 250,00 ( din) bez PDV-
a. 
  - korisnici sa 6 i više tezgi ......................................................... po tezgi 200,00 din bez 
PDV-a. 
3. naknada pri korišćenju pijačne tezge ( mesta ) za robu na robnom delu pijace ...................  
                                                                                                                     50 DIN BEZ PDV – 
a po 1m². 
  - naknada za korišćenje slobodnog pijačnog prostora cena 1m² .........50,00 din bez PDV – 
a. 
  - pijačna naknada za korišćenje pijačnog prostora po vozilima i po kategorijama i to : 
  - putničko vozilo....................................................................................................... 200,00 
din  
  - motorno vozilo  do 3,5 T ........................................................................................400,00 
din 
  - motorno vozilo  preko 3,5 T ...................................................................................500,00 
din 

III NAPLATA PIJAČARINE 
 
 



Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 
Općinski službeni GLASNIK SJENICA 

Број 2 
Broj 2 

 

Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

63 

 
 
 
 
 
 
 

Član 6. 
 

Iznos pijačarine naplaćije se na licu mesta odmah po zauzimanju prodajnog mesta od strane 
korisnika , bez obzira na količinu unete robe. 

 
Član 7.  

 
Ova Odluka stupa na snagu dobijanjem saglasnosti Skupštine opštine. 
                                                                Predsednik Nadzornog odbora 

                                                                                          ____________________________ 
                                                                                            Senadin Rožajac , dipl.ekonomista 
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Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007,83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15. decembra 2022. godine, 
donela je  
 

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA KOMUNALNIH 
USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” SJENICA  

 
Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Odluku o cenama komunalnih usluga Javnog 
komunalnog preduzeća “Vrela” Sjenica koji je Nadzorni odbor preduzeća usvojio na sednici 
održanoj 23.11.2022. godine u svemu kao u dostavljenom tekstu bez izmena i dopuna. 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-37 
Broj: 06-37/2022-37 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 35. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Vrela“ Sjenica br, 375/21 od 
16.3.2021.godine, nadzorni odbor na XIV Sednici održanoj 23.11.2022. godine, doneo je 
 

 
ODLUKU O CENAMA KOMUNALNIH USLUGA JKP „VRELA“ SJENICA 

 
CENA VODE 

Korisnik Jedinica mere Cena u dinarima 
bez  PDV-a 

Domaćinstva po vodomeru m³ 36,00 

Domaćinstva bez vodomera-paušal 10m³/članu 360,00 

Naknada za održavanje vodovodnog priključka za 
građane 

mesec 140,00 

Škole, dečiji vrtići, ustanova kulture, fizičke kulture, 
dom zdravlja ( zdravstveni centar) 

m³ 54,00 

Privreda (mlekare, klanice i ostali korisnice koji 
proizvode) 

m³ 102,00 

Perionice m³ 102,00 

Neprivreda i ostali korisnici koji vrše usluge a nisu 
proizvođači 

m³ 102,00 

Utrošak vode sa gradskih hidranata m³ 264,00 

 
CENE KANALIZACIJE 

Korisnik Jedinica mere Cena u dinarima 
bez  PDV-a 

Domaćinstva po vodomeru m³ 10,8 

Domaćinstva bez vodomera-paušal 10m³/članu 108,00 

Škole, dečiji vrtići, ustanova kulture, fizičke kulture, 
dom zdravlja ( zdravstveni centar) 

m³ 16,2 

Privreda (mlekare, klanice i ostali korisnice koji 
proizvode) 

m³ 30,6 

Perionice m³ 30,6 

Neprivreda i ostali korisnici koji vrše usluge a nisu 
proizvođači 

m³ 30,6 

Utrošak vode sa gradskih hidranata m³ 79,2 

Napomena: 
Domaćinstva bez vodomera-paušal obračunava se po 10 m³ po članu domaćinstva. 
Kod korisnika čiji su vodomeri neispravni obračun će se vršiti na osnovu prosečne potrošnje u 
poslednja 3 meseca. 
Kanalizacija se obračunava srazmerno utrošku vode - 30% od utrošene vode 
 
CENA SMEĆA 

Korisnik Jedinica mere Cena u dinarima  
bez  PDV-a 

Domaćinstva m² 5.18 
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Škole, dečiji vrtići, ustanova kulture, fizičke kulture, 
dom zdravlja ( zdravstveni centar) 

m² 8.37 

Društvena i javna preduzeća m² 13,60 

Preduzetnici koji koriste kartonsku ambalažu, 
trgovina i prehrana 

m² 13,60 

Radnje korisne površine do 30m² Paušal/mesec 430 

 
 
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U GRADU 

Korisnik Jedinica mere Cena u dinarima 
bez  PDV-a 

Brisanje ulica  m² 4,80 

Održavanje parkova  m² 5,04 

Generalno čišćenje m² 7 

Pranje ulica m² 10 

Čišćenje rečnog korita m² 300 

Čišćenje uličnih slivnika  m² 700 

 
 
Napomena: Sve cene su iskazane bez iskazanog PDV-a 
Cenovnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1.1.2023. godine. 
 

                                                                                                                                         
PREDSEDNIK  

NADZORNOG ODBORA 
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Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 
129/2007,83/2014, 101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski 
službeni glasnik Sjenica“, br. 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici 
održanoj 15. decembra 2022. godine, donela je  
 

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADAMA ZA 
IZDAVANJE REŠENJA O PRIKLJUČENJU NA VODOVODNU I KANALIZACIONU 

MREŽU, NAKNADAMA ZA ODRŽAVANJE VODOMERA, NAKNADA ZA RAD 
SPECIJALIZOVANIH MAŠINA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” 

SJENICA 
 

Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Odluku o o naknadama za izdavanje 
rešenja o priključenju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, naknadama za održavanje 
vodomera, naknadi za rad specijalizovanih mašina Javnog komunalnog preduzeća 
“Vrela” Sjenica koji je Nadzorni odbor preduzeća usvojio na sednici održanoj 
23.11.2022. godine u svemu kao u dostavljenom tekstu bez izmena i dopuna. 
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Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-38 
Broj: 06-37/2022-38 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu statuta (375/21 оd 16.03.2021.) JKP „Vrela“ Sjenica, u skladu sa Zakonom o 
planiranju ( Sl.Glasnik RS br.,132/14,145/14,83/2018,31/2019,37/19 i 9/20) i Pravilnika o 
klasifikaciji objekata ( Sl.Gl.RS 22/15) Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 23.11.2022., 
doneo je  
 

Odluku 
  o naknadama za izdavanje rešenja o priključenju na vodovodnu i kanalizacionu 

mrežu, naknadama za održavanje vodomera, naknada za rad specijalizovanih mašina 
 

 

Usluge Jedinica 
mere 

Cena bez 
PDV-a 

Cena izdavanja vodovodnog priključka  profila 1/2’’  kom 20.400,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka  profila 3/4’’ kom 22.800,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka   profila 1’’ kom 33.600,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka  profila 5/4’’ kom 36.000,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka profila  6/4’’ kom 72.000,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka   profila 2’’ kom 78.000,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka  profila Ø80 kom 117.600,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka profila   Ø100 kom 122.400,00 

Cena izdavanja vodovodnog priključka  za stanove  kom 10.000,00 

Cena priključenja na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu za 
profil  Ø125 

kom 24.000,00 

Cena priključenja na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu za 
profil  Ø160 

kom 34.000,00 

Cena priključenja na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu za 
profil  Ø200 

kom 44.000,00 
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Cena priključenja na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu za 
profil  Ø250 

kom 55.000,00 

Cena priključenja na javnu fekalnu kanalizacionu mrežu za 
profil  Ø300 

kom 69.000,00 

 
Napomena:  
Visna naknade za svaki dodatni glavni vodomer je 60% od cene prikazane u tabeli iznad. 
Visina naknade za svaki individualni (kontrolni) vodomer iznosi 5.000,00 rsd bez PDV-
a.  
Iznosi gore navedenih naknada su na nivou taksi prema broju priključaka sa potrebnim 
brojem vodomera i ne podrazumeva troškove svih pripremnih i građevinskih radova na 
terenu na izvođenju priključka u nadležnosti podnosioca zahteva, a uz nadzor JKP Vrela 
Sjenica. 
Svi radovi na priključenju biće definisani projektom, a imovinsko-pravni osnov za 
njihovo izvođenje je van nadležnosti JKP Vrela. Naknada za priključak ne obuhvata 
iskop, izgradnju vodomernog šahta, nabavku cevnog materijala, fazonskih komada, 
armatura i vodomera. Takođe, ne obuhvata troškove geodetskog snimanja izvedenog 
priključka, koji se dostavlja i JKP Vrela Sjenica po njegovom izvođenju i preuzimanju 
na održavanje izdavanjem potvrde da je objekat priključen na gradsku mrežu. 
 
 

Opis  pozicije Jedinica 
mere 

Cena bez PDV-a 
(din) 

Ugradnja vodomera do ¾’’ na pocinkovanim 
instalacijama gde ranije nije ugrađen vodomer 
 ( vodomer i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom 
trošku) 

kom 5500,00 

Ugradnja vodomera na cev od PVC-a 
 ( vodomer i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom 
trošku) 

kom 4500,00 

Ugradnja vodomera  1-5/4’’ na pocinkovanim 
instalacijama gde ranije nije ugrađen vodomer 
 ( vodomer i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom 
trošku) 

kom 6500,00 

Ugradnja vodomera 6/4-2’’  na pocinkovanim 
instalacijama gde ranije nije ugrađen vodomer 
 ( vodomer i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom 
trošku) 

kom 8.800,00 

Ugradnja vodomera Ø80-100 na pocinkovanim 
instalacijama gde ranije nije ugrađen vodomer 
 ( vodomer i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom 
trošku) 

kom 18.000,00 

Zamena vodomera do ¾’’ sa blombiranjem  ( vodomer i 
spojni materijal nabavlja naručilac  o svom trošku) 

kom 3.000,00 

Zamena vodomera 1-6/4’’  ( vodomer i spojni materijal 
nabavlja naručilac  o svom trošku) 

kom 5.000,00 

Zamena vodomera 1-6/4’’  ( vodomer i spojni materijal 
nabavlja naručilac  o svom trošku) 

kom 7.500,00 
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Zamena vodomera većeg od 2’’  ( vodomer i spojni 
materijal nabavlja naručilac  o svom trošku) 

kom 15.000,00 

Zamena stakla na vodomeru sa blombiranjem  kom 2.000,00 

Zamena oštećene blombe na vodomeru  kom 1.500,00 

Zamena dotrajalog propusnog ventila  do ¾’’ ( vodomer 
i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom trošku) 

kom  1.500,00 

Zamena dotrajalog propusnog ventila  1-6/4’’ ( vodomer 
i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom trošku) 

kom 2.400,00 

Zamena dotrajalog propusnog ventila  od 2’’ ( vodomer 
i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom trošku) 

kom 2.600,00 

Nabavka i zamena mehanizma za vodomore ½-3/4’’ sa 
blombiranjem 

kom 3.500,00 

Zamena dotrajalog propusnog ventila  Ø80-100 ( 
vodomer i spojni materijal nabavlja naručilac  o svom 
trošku) 

kom 5.500,00 

Sečenje asfalta debljine 10cm m 600,00 

Privremeno isključenje i ponovni priključak na vodovodnu mrežu 

Domaćinstva skidanje vodomera-isključenje Kom 5.000,00 

Domaćinsta ponovno postavljanje vodomera-uključenje kom 50% od cene 
vodovodnog 

priključka 

Privreda i dr.organizacije skidanje vodomera-isključenje kom 10.000,00 

Privreda i dr.organizacije ponovno postavljanje 
vodomera-uključenje 

kom 50% od cene 
vodovodnog 

priključka 

Cena rada NK radnika h 1.200,00 

Cena rada vodoinstalatera h 1.500,00 

 
Cena usluge rada mašine (efektivni rad mašine po času) 
 

Vrsta mašine Jedinica 
mere 

Cena bez PDV-a 
(din) 

JCB mašina(rovokopač) h 6.500,00 

Cisterne za pranje h 7.500,00 

Buldozer TG80 h 9.000,00 

FAP 1921 h 4.100,00 

Samopodizač h 6.900,00 

Pumpa za ispumpavanje vode h 3.500,00 

Kanal Jet (voma) h 16.000,00 

Hidraulični  čekić  sa mašinom h 7.200,00 

 
Napomena: usluga korišćenja cisterne uključuje rad mašine po času, isporuka vode sa 
hidranta po m³ obračunava se naknadno po važećoj odluci o cenama za komunalne usluge  
Cena usluga  odvoženja kištre ( gradsko područje) 

Pozicija Cena  bez PDV-a(din) 
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Kištra 3m³ 3500,00 

Kištra 5m³ 5800,00 

Kištra 7m³ 7900,00 

Napomena: cene za kištre važe samo za teritoriju gradskog područja. Za seoska područja 
dodatno će se obračunavati i kilometraža. 
 
 
Cena usluga  iskopa,utovara,razastiranja rasutih materijala mašinama 

Pozicija Cena din/m³ bez PDV-a 

Iskop i utovar 500,00 

Iskop 350,00 

Utovar  150,00 

Razastiranje  150,00 

 
 
Cena usluga transporta  rasutih materijala   mašinama fap 1921 i samopodizač din/m³( 
šljaka,zemlja,šut, smeće-čišćenje divljih deponija i sl.) 

Pozicija Cena din/m³ bez PDV-a 

Prevoz do 0.2 km 84,00 

Prevoz do 0.3 km 84,00 

Prevoz do 0.4 km 90,00 

Prevoz do 0.5 km 90,00 

Prevoz do 0.6 km 90,00 

Prevoz do 0.7 km 114,00 

Prevoz do 0.8 km 114,00 

Prevoz do 0.9 km 114,00 

Prevoz do 1km 114,00 

Prevoz do 2km 132,00 

Prevoz do 3km 168,00 

Prevoz do 4km 186,00 

Prevoz do 5km 234,00 

Prevoz do 6km 264,00 

Prevoz do 7km 288,00 

Prevoz do 8km 306,00 

Prevoz do 9km 318,00 

Prevoz do 10km 330,00 

Prevoz do 11km 360,00 

Prevoz do 12km 390,00 

Prevoz do 13km 420,00 

Prevoz do 14km 438,00 

Prevoz do 15km 462,00 

Prevoz do 16km 480,00 

Prevoz do 17km 504,00 

Prevoz do 18km 528,00 

Prevoz do 19km 552,00 

Prevoz do 20km 570,00 

Prevoz  od 20km do 25km 582,00 
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Prevoz od  25km do 30km 600,00 

Prevoz od  30km do 35km 636,00 

Prevoz od  35km do 40km 672,00 

Prevoz od  40km do 45km 708,00 

Prevoz od  45km do 50km 744,00 

 
 

Nadzorni Odbor 
 
 

Brој: Predsednik nadzornog odbora : 
 
Dana:_____________.                                                 Senadin Rožajac 

________________ 
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Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007,83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15. decembra 2022. godine, 
donela je  
 

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAKNADAMA ZA IZDAVANJE 
USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČENJE INSTALACIJA 

VODOVODA I KANALIZACIJE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” 
SJENICA 

 
Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Odluku o o naknadama za izdavanje uslova za 
izradu tehničke dokumetacije za priključenje instalacija vodovoda i kanalizacije Javnog 
komunalnog preduzeća “Vrela” Sjenica koji je Nadzorni odbor preduzeća usvojio na sednici 
održanoj 23.11.2022. godine u svemu kao u dostavljenom tekstu bez izmena i dopuna. 
 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-39 
Broj: 06-37/2022-39 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 
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Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

19 
 

На основу статута (375/21 од 16.03.2021.)  ЈКП   ,,Врела''  Сјеница, у складу са Законом 
о планирању  (Сл. Гласник РС br., 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/19 i 9/20) и 
Правилника о класификацији објеката (Сл.Гл. РС 22/15) Надзорни одбор  на седници 
одржаној дана 23.11.2022., донео је  
 
 

 ОДЛУКУ О 
НАКНАДАМА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 

Назив Објашњење 
Додатни 
критериј

ум 

Класификаци
они број 

Категор
ија 

Цена 
без 

ПДВ-а 

ЗГРАДЕ 1   

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 11   

Стамбене зграде са једним станом  111    

Стамбене 
зграде са једним 
станом 

Издвојене куће 
за становање 
или повремени 
боравак, као 
што су 
породичне куће, 
виле, 
викендице, 
летњиковци, 
планинске 
колибе, ловачке 
куће 

До 400 
m² и 
П+1+Пк 
(ПС) 

111011 А 

4.000,00 

До 2.000 
m² и 
П+4+Пк 
(ПС) 

111012 Б 

5.500,00 

Преко 
2.000 m² 
или 
П+4+Пк 
(ПС) 

111013 В 

8.000,00 

Куће у низу, 
спојене зидом, 
или низ спојених 
кућа на стрмини 
(терасама), у 
којима сваки 
стан има свој 

До 2.000 
m² и 
П+4+Пк 
(ПС) 

111021 Б 

5.500,00 

Преко 
2.000 m² 
или 

111022 В 
8.000,00 
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кров и свој улаз 
директно из 
приземља 

П+4+Пк 
(ПС) 

Стамбене зграде са два или више станова 112   

Стамбене зграде са два стана 1121    

Стамбене 
зграде са два 
стана 

Издвојене куће 
са два стана 
који се користе 
за стално 
становање или 
повремени 
боравак (за 
одмор и сл.) 

До 400 
m² и 
П+1+Пк/
ПС 

112111 А 

4.000,00 

До 2.000 
m² и 
П+4+Пк 
(ПС) 

112112 Б 

5.500,00 

Преко 
2.000 m² 
или 
П+4+Пк 
(ПС) 

112113 В 

8.000,00 

Куће у низу, 
повезане зидом, 
или низ кућа 
спојених 
терасама (на 
стрмини), са два 
стана 

До 2.000 
m² и 
П+4+Пк 
(ПС) 

112121 Б 

5.500,00 

Преко 
2.000 m² 
или 
П+4+Пк 
(ПС) 

112122 В 

8.000,00 

Стамбене зграде са три или више станова 1122    

Стамбене 
зграде са три 
или више 
станова 

Издвојене 
стамбене зграде 
са три стана, за 
стално 
становање или 
за повремени 
боравак 

До 400 
m² и 
П+1+Пк/
ПС 

112211 А 

5.500,00 

До 2.000 
m² и 
П+4+Пк 
(ПС) 

112212 Б 

8.000,00 

Преко 
2.000 m² 
или 

112213 В 
10.000,0

0 
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П+4+Пк 
(ПС) 

Издвојене и 
остале 
стамбене зграде 
са више од три 
стана, као што 
су стамбени 
блокови, куће са 
апартманима и 
сл. у којима су 
станови 
намењени за 
стално 
становање или 
за повремени 
боравак 

До 2.000 
m² и 
П+4+Пк 
(ПС) 

112221 Б 

8.000,00 

Преко 
2.000m² 

или 
П+4+Пк 
(ПС) 

112222 В 

9.000,00 

Зграде за становање заједница 113    

Зграде за 
становање 
заједница 

Зграде за 
заједничко 
становање, 
укључујући 
станове са 
потпуном 
услугом 
одржавања и 
чишћења за 
старије особе, 
студенте, децу и 
друге 
друштвене 
групе, као нпр. 
домови 
пензионера, 
установе и 
домове који 
пружају бригу за 
старије и 
хендикепиране 
особе, радничка 
преноћишта, 
студентске 
домове, 
сиротишта, 
преноћишта уз 
зграде 

До 400 
m² и П+2 

113001 Б 
12.000,0

0 

Преко 
400 m² 
или П+2 

113002 В 

15.000,0
0 
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интерната, 
домове 
бескућника, 
манастире и др. 

НЕСТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 12    

Хотели и сличне зграде 121    

Хотели 1211    

Хотели и 
мотели 

Хотели, мотели, 
гостионице са 
собама, 
пансиони и 
сличне зграде 
за ноћење 
гостију, с 
рестораном или 
без њега 

До 400 
m² и П+2 

121111 Б 
12.000,0

0 

Преко 
400m² 

или П+2 

121112 В 

15.000,0
0 

Ресторани, 
барови и сличне 
угоститељске 
зграде 

Засебне зграде 
ресторана, 
барова, кантина 

До 400 
m² и П+2 

121113 Б 
12.000,0

0 

Преко 
400 m² 
или П+2 

121114 В 
15.000,0

0 

Остале зграде за краткотрајни боравак 1212    

Остале зграде 
за краткотрајни 
боравак 

Преноћишта за 
омладину 
(хостеле), 
планинарски 
домови, дечији и 
породични 
кампови, 
бунгалови за 
одмор, 
одмаралишта, 
друге зграде за 
одмор и ноћење 
излетника које 
нису другде 
разврстане 

До 400 
m² и П+2 

121201 Б 
12.000,0

0 

Преко 
400m² 

или П+2 

121202 В 

15.000,0
0 

Пословне зграде  122    

Пословне 
зграде 

Зграде које се 
употребљавају у 

До 400 
m² и П+2 

122011 Б 
12.000,0

0 
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пословне сврхе, 
за 
административн
е и управне 
сврхе (банке, 
поште, пословне 
зграде локалне 
управе и 
државних тела и 
др) 

Преко 
400 m² 
или П+2 

122012 В 

15.000,0
0 

Конференцијски 
и конгресни 
центри, зграде 
судова и 
парламента 

До 
400m² и 
П+2 

122021 Б 
12.000,0

0 

Преко 
400 m² 
или П+2 

122022 В 
15.000,0

0 

Зграде за трговину на велико и мало  123    

Зграде за 
трговину на 
велико и мало 

Трговачки 
центри, зграде 
са 
продавницама, 
робне куће, 
издвојене 
продавнице, 
апотеке и 
бутици, сајамске 
хале, простори 
за аукције и 
изложбе, 
затворене 
пијаце, сервисне 
станице за 
моторна возила 
итд. 

До 
400m² и 
П+1 

123001 Б 
12.000,0

0 

Преко 
400m² 

или П+1 

123002 В 

15.000,0
0 

Зграде за саобраћај и комуникације  124    

Зграде за комуникације, станице, 
терминали и сличне зграде 

1241   
 

Зграде друмског 
саобраћаја 

Зграде с 
припадајућим 
инсталацијама и 
уређајима у 
њима на 

  124110 В 

15.000,0
0 
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аутобуским 
станицама 

Зграде 
железничког 
саобраћаја 

Зграде с 
припадајућим 
инсталацијама и 
уређајима у 
њима на 
железничким 
станицама, на 
станицама 
жичара, седећих 
жичара, итд. 

  124121 В 

15.000,0
0 

Сигналне 
(скретничарске) 
кућице, 
спремишта 
(ремизе) за 
локомотиве и 
вагоне 

  124122 В 

15.000,0
0 

Зграде 
ваздушног 
саобраћаја 

Зграде с 
припадајућим 
инсталацијама и 
уређајима у 
њима на 
цивилним и 
војним 
аеродромима 

  124131 В 

15.000,0
0 

Хангари за 
авионе 

  124132 В 
15.000,0

0 

Зграде за 
контролу 
летења 
(контролни 
торњеви) 

  124133 В 

15.000,0
0 

Зграде воденог 
саобраћаја 

Зграде с 
припадајућим 
инсталацијама и 
уређајима у 
њима на лучким 
терминалима 

  124141 В 

15.000,0
0 

Светионици   124142 В 
15.000,0

0 
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Зграде пошта и 
телекомуникациј
а 

Зграде 
поштанског 
промета, 
телефонске 
централе, 
телекомуникациј
ски центри 

  124151 В 

15.000,0
0 

Телефонске 
говорнице 

  124152 А 
9000,00 

Зграде за 
телевизијско и 
радио 
емитовање 

Зграде за 
телевизијско и 
радио 
емитовање 

  124160 В 

15.000,0
0 

Остале зграде 
за саобраћај и 
комуникације 

   124170 В 
15.000,0

0 

Гараже 1242   

Гараже 

Самосталне 
зграде гаража 
(надземне и 
подземне) и 
паркиралишта 

  124210 В 

15.000,0
0 

Оставе за 
бицикле 

  124220 А 
15.000,0

0 

Индустријске зграде и складишта 125    

Индустријске зграде 1251   

Индустријске 
зграде 

Наткривене 
зграде које се 
употребљавају 
за индустријску 
производњу, 
нпр. фабрике, 
радионице, 
кланице, 
пиваре, хале за 
монтажу итд. 

радиони
це до 
400 m² 

125101 Б 
15.000,0

0 

радиони
це преко 
400 m² 

125102 В 
15.000,0

0 

све осим 
радиони
ца 

125103 В 
15.000,0

0 

Резервоари, силоси и складишта 1252   

Резервоари и 
силоси 

Резервоари и 
цистерне 

  125211 Г 
15.000,0

0 
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Резервоари за 
нафту и гас 

  125212 Г 
15.000,0

0 

Силоси за 
цемент и друге 
суве агрегате 

  125213 Г 
15.000,0

0 

Затворена 
складишта 

Специјализован
а складишта 
затворена с 
најмање три 
стране 
зидовима или 
преградама 

До 1.500 
m² и П+1 

125221 Б 
12.000,0

0 

преко 
1.500 m² 
или П+1 

125222 В 

15.000,0
0 

Хладњаче  125223 В 
15.000,0

0 

Наткривена 
складишта 

Стално 
наткривена 
складишта (с 
кровом) на 
отвореном, с 
мање од три 
зида или без 
зидова 

До 1.500 
m² 

125231 А 
12.000,0

0 

Више од 
1.500 m² 

125232 Б 

15.000,0
0 

Зграде за културно-уметничку делатност и 
забаву, образовање, болнице и остале 
зграде за здравствену заштиту 

126   
 

Зграде за културно-уметничку делатност и 
забаву 

1261  
 

Зграде за 
културно-
уметничку 
делатност и 
забаву 

Биоскопи, 
концертне 
дворане, 
оперске куће, 
позоришта, итд. 

  126101 В 

15.000,0
0 

Дворане за 
састанке и 
вишенаменске 
дворане које се 
углавном 
употребљавају 
за културно-
уметничку 
делатност и 
забаву 

  

  
126102 В 

15.000,0
0 
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Казина, циркуси, 
музичке и 
плесне дворане, 
плесне 
аматерске 
школе, 
дискотеке, 
павиљони за 
променадне 
концерте 

  

  
126103 В 

15.000,0
0 

Зграде у 
зоолошким 
вртовима и 
ботаничким 
баштама 

  126104 В 

15.0000,
00 

Музеји и библиотеке 1262    

Музеји и 
библиотеке 

Музеји, 
уметничке 
галерије, 
библиотеке, 
информационо-
документарни 
центри 

  126201 В 

12.000,0
0 

Зграде за 
чување 
архивске грађе 

  126202 В 
12.000,0

0 

Школске зграде и зграде за 
научноистраживачке делатности 

1263  
 

Зграде дечјих 
вртића 

Зграде у којима 
се обавља 
предшколско 
образовање 
(јаслице, 
вртићи) 

  126310 В 

12.000,0
0 

Зграде основних 
школа 

Зграде за 
основно 
образовање 

  126321 В 
12.000,0

0 

Зграде 
специјалних 
школа за 
хендикепирану 
децу 

  126322 В 

12.000,0
0 
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Зграде средњих 
и осталих школа 

Зграде средњих 
школа (нпр. 
гимназије, 
техничке и 
сродне школе, 
индустријске и 
друге стручне 
школе) 

  126331 В 

12.000,0
0 

Непрофесионал
не возачке 
школе за 
моторна возила, 
за обуку летења 
и управљање 
пловним 
објектима 

  126332 В 

12.000,0
0 

Школе за 
образовање 
одраслих и 
школе којима се 
не може 
одредити 
образовни 
степен 

  126333 В 

12.000,0
0 

Зграде 
факултета 

Зграде 
универзитета, 
факултета, 
уметничких 
академија, 
високих и виших 
школа 

  126340 В 

12.000,0
0 

Зграде за 
научноистражив
ачку делатност 

Зграде које се 
користе за 
научно 
истраживање, 
истраживачке 
лабараторије 

  126351 В 

12.000,0
0 

Метеоролошке 
станице, зграде 
опсерваторија 

  126352 В 
12.000,0

0 

Болнице и остале зграде за здравствену 
заштиту 

1264   
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Зграде болница 
и клиника 

Зграде општих и 
специјалних 
болница и 
клиника у којима 
се пружа 
медицинско и 
хируршко 
лечење и нега 
болесних и 
повређених 
особа 

  126411 В 

15.000,0
0 

Санаторијуми и 
друге болнице 
за дужи 
опоравак и негу 
болесника 

  126412 В 

15.000,0
0 

Психијатријске 
болнице, 
породилишта 

  126413 В 
15.000,0

0 

Универзитетске 
болнице, 
болнице за 
особе на 
преваспитању, 
затворенике и 
војнике 

  126414 В 

15.000,0
0 

Зграде болница 
и лечилишта 
које се користе 
за термално 
лечење, 
таласотерапију 
и функционалну 
рехабилитацију 

  126415 В 

15.000,0
0 

Установе са 
комбинованом 
услогом 
смештаја, 
исхране, неге и 
лечења за 
старије особе 
или 
хендикепирана 
лица 

  126416 В 

15.000,0
0 
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Остале зграде 
за здравствену 
заштиту 

Зграде домова 
здравља, 
здравствених 
станица, 
станица за 
хитну помоћ, 
поликлинике и 
лекарске 
ординације 

  126421 В 

15.000,0
0 

Центри за 
трансфузију 
крви, за 
прикупљање 
мајчиног млека 

  126422 В 

15.000,0
0 

Центри за 
заштиту мајки и 
деце 

  126423 В 
15.000,0

0 

Зграде за 
ветеринарско 
лечење 

Зграде 
ветеринарских 
станица, 
болница и 
приватних 
ординација за 
лечење 
животиња 

  126430 В 

15.000,0
0 

 Спортске дворане 1265    

Спортске 
дворане 

Зграде за 
спортове који се 
одржавају у 
затвореном 
простору 
(кошаркашка и 
тениска 
игралишта, 
пливалишта, 
гимнастичке 
дворане, хокеј 
итд.)и које имају 
просторе за 
гледаоце 
(трибине, 
подесте, терасе 
итд.) као и за 
учеснике 

  126500 В 

15.000,0
0 



Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 
Općinski službeni GLASNIK SJENICA 

Број 2 
Broj 2 

 

Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

83 

 
 
 
 
 
 
 

(тушеве, 
гардеробе итд.) 

Остале нестамбене зграде 127    

Пољопривредне зграде 1271    

Стаје за стоку и 
живинарници 

Стаје за краве, 
овце и козе, 
коњушнице, 
свињци, 
штенаре и 
зграде за узгој 
др. животиња, 
индустријски и 
остали 
живинарници 

До 600 
m² 

127111 А 
12.000,0

0 

До 4.000 
m² и 
висине 
до 25 m 

127112 Б 

15.000,0
0 

Преко 
4.000 m² 
или 
висине 
преко 25 
m 

127113 В 

15.000,0
0 

Зграде за узгој, 
производњу и 
смештај 
пољопривредни
х производа 

Зграде за 
чување и узгој 
пољопривредни
х производа нпр 
складишта за 
пољопривредне 
производе, 
амбари, кошеви, 
трапови, 
стакленици, 
винарије, вински 
подруми и др. 

до 600 
m² 

127121 А 
12.000,0

0 

До 4.000 
m² и 
висине 
до 25 m 

127122 Б 

15.000,0
0 

Преко 
4.000 m² 
или 
висине 
преко 25 
m 

127123 В 

15.000,0
0 

Пољопривредни 
силоси 

Силоси за 
потребе 
пољопривредне 
производње 

До 4.000 
m² и 
висине 
од 25 m 

127131 Б 

15.000,0
0 

Преко 
4.000 m² 
или 
висине 
преко 25 
m 

127132 В 

15.000,0
0 

Гараже, хангари 
и друге зграде 

до 600 
m² 

127141 А 
12.000,0

0 
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Остале 
пољопривредне 
зграде 

за смештај 
пољопривредни
х машина и 
алата, као и 
остале 
пољопривредне 
помоћне зграде 

До 
4.000m² 
и висине 
до 25 m 

127142 Б 

15.000,0
0 

Преко 
4.000 m² 
или 
висине 
преко 
25m 

127143 В 

15.000,0
0 

Зграде за обављање верских и других 
обреда 

1272   
 

Зграде за 
обављење 
верских обреда 

Цркве, капеле, 
џамије, 
синагоге, 
катедрале итд. 

  127210 В 

15.000,0
0 

Зграде на 
гробљима 

Мртвачнице, 
крематоријуми 

  127221 В 
15.000,0

0 

просторије за 
испраћај 

до 200 
m² 

127222 Б 
15.000,0

0 

преко 
200 m² 

127223 В 
15.000,0

0 

Остале 
грађевине на 
гробљима 

Гробнице са 
споменицима 
или без 
споменика 

  127230 А 

15.000,0
0 

Историјски или заштићени споменици 1273    

Историјски или 
заштићени 
споменици 

Историјске или 
заштићене 
зграде, било 
које врсте, које 
се не користе у 
друге сврхе 

  127301 В 

15.000,0
0 

Заштићене 
рушевине, 
археолошке 
ископине и 
преисторијска 
налазишта 

  127302 В 

15.000,0
0 
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Кипови, 
комеморативне, 
уметничке и 
декоративне 
грађевине 

  127303 В 

15.000,0
0 

Остале зграде, другде некласификоване 1274   

Касарне и 
остале зграде за 
војску, полицију 
или ватрогасце 

Затвори, 
казненоправни 
центри и сл. 

  127410 В 

15.000,0
0 

Остале зграде, 
другде 
некласификован
е 

Настрешнице на 
аутобуским 
станицама, 
јавни клозети, 
перионице итд. 

  127420 Б 

 

2 ОСТАЛЕ ГРАЂЕВИНЕ  2    

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 21    

Аутопутеви, путеви и улице (за саобраћај 
моторних возила) 

211   
 

Аутопутеви и остали путеви 2111    

Аутопутеви 

Путеви који су 
изграђени и 
намењени 
искључиво за 
саобраћај 
моторних 
возила, имају 
најмање четири 
саобраћајне 
траке тј. По две 
за сваки смер 
вожње, физички 
одвојене 
(ширине 
најмање 3,25m) 
и по једну траку 
за заустављање 
возила у нужди, 
без укрштања 
са попречним 
путевима и 

  211111 Г 

15.000,0
0 
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пругом у истом 
нивоу. 

Све потребне 
инсталације 
(расвета, 
сигнализација) 
које омогућују 
сигурно 
одвијање 
саобраћаја и 
паркирања 

  211112 Г 

15.000,0
0 

Остали путеви 
(за саобраћај 
моторних 
возила) 

Путеви са 
најмање две 
саобраћајне 
траке ширине 3 
m, којима је 
омогућен 
сигуран 
саобраћајни ток 
возила брзином 
од најмање 60 
km-h, по којима 
се смеју кретати 
само моторна 
возила, 
укључујући и 
раскрснице 

  211121 Г 

15.000,0
0 

Све потребне 
инсталације 
(расвета, 
сигнализација) 
које омогућују 
сигурно 
одвијање 
саобраћаја и 
паркирања 

  211122 Г 

15.000,0
0 

Остали путеви и улице 2112    

Остали путеви и 
улице 

Улице и путеви 
унутар градова 
и осталих 
насеља, сеоски 
и шумски путеви 
и путеви на 
којима се одвија 
саобраћај 

  211201 Г 

15.000,0
0 
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моторних 
возила, 
бицикала и 
запрежних 
возила, 
укључујући 
раскрснице, 
обилазнице и 
кружне токове, 
отворена 
паркиралишта, 
пешачке стазе и 
зоне, тргови, 
бициклистичке и 
јахачке стазе 

Све потребне 
инсталације 
(расвета, 
сигнализација) 
које омогућују 
сигурно 
одвијање 
саобраћаја и 
паркирања 

  211202 Г 

15.000,0
0 

Железничке пруге 212    

Међумесне железничке пруге 2121    

Међумесне 
железничке 
пруге 

Главне 
железничке 
пруге јавног 
саобраћаја и 
споредни 
колосеци 
(укључујући 
горњи и доњи 
строј пруге), 
железничке 
станице, 
железнички 
прелази и 
раскрснице и 
пруге у 
ранжираним 
станицама 

  212101 Г 

15.000,0
0 
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Сва потребна 
железничка 
инфраструктура 
која омогућава 
сигурно 
одвијање 
саобраћаја 
(инсталације за 
расвету, 
сигнализацију, 
сигурност и 
електрификациј
у) 

  212102 Г 

15.000,0
0 

Градске железничке пруге 2122   

Градске 
железничке 
пруге 

Градска и 
приградска 
мрежа 
железнице 
одвојена од 
осталог 
саобраћаја 

  212211 Г 

15.000,0
0 

Градска 
подземна 
железница, 
надземна 
железница, 
жичана 
железница 

  212212 Г 

15.000,0
0 

Инсталације за 
расвету, 
сигнализацију, 
сигурност и 
електрификациј
у пруга 

  212213 Г 

15.000,0
0 

Трамвајске 
пруге 

Трамвајске 
пруге 

  212221 Г 
15.000,0

0 

Инсталације за 
расвету, 
сигнализацију, 
сигурност и 
електрификациј
у пруга 

  212222 Г 

15.000,0
0 

Аеродромске стазе 213    
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Аеродромске стазе 2130    

Аеродромске 
стазе 

Стазе за 
полетање 

  213001 Г 
15.000,0

0 

Инсталације за 
расвету, 
сигнализацију, 
сигурност 
промета писта 

  213002 Г 

15.000,0
0 

Мостови, вијадукти, тунели и подземни 
пролази 

214   
 

Мостови и вијадукти 2141    

Мостови и 
вијадукти 

Друмски и 
железнички 
мостови 
(метални, 
армирано 
бетонски или од 
др. материјала) 
и вијадукти 

  214101 Г 

15.000,0
0 

Инсталације за 
расвету, 
сигнализацију и 
сигурност 
промета на 
мостовима 

  214102 Г 

15.000,0
0 

Покретни 
мостови, сеоски 
и шумски 
мостови са 
шинама, 
пешачки 
мостови 

  214103 Г 

15.000,0
0 

Тунели и подземни пролази 2142    

Тунели и 
подземни 
пролази 

Друмски и 
железнички 
тунели, галерије 
и подземни 
пролази 

  214201 Г 

15.000,0
0 

Пешачки 
подземни 
пролази 

  214202 Г 
15.000,0

0 



Број 2 
Broj 2 

                                   Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 

                                        Općinski službeni GLASNIK SJENICA Број 2 

 

90 Сјеница, 25. јануар 2023.  
Sjenica, 25. januar 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

Инсталације за 
расвету, 
сигнализацију и 
сигурност 
промета у 
тунелима и 
пролазима 

  214203 Г 

15.000,0
0 

Луке, пловни канали, бране и остали 
хидрограђевински објекти 

215  
 

Луке и пловни канали 2151   

Поморске и 
речне луке 

Поморске и 
речне луке 
(пристаништа, 
докови, гатови, 
молови, итд.) 

  215111 Г 

15.000,0
0 

Војна 
пристаништа 

  215112 Г 
15.000,0

0 

Докови (навози) 
у 
бродоградилишт
има 

  215113 Г 

15.000,0
0 

Пловни канали Пловни канали   215120 Г 
15.000,0

0 

Грађевине на 
рекама и 
каналима 

Грађевине на 
рекама и 
каналима 
(устави, мостови 
и тунели на 
каналима), 
изграђене обале 
и путеви за 
тегљење уз 
обалу 

  215130 Г 

15.000,0
0 

Бране и насипи 2152    

Бране и насипи 

Бране и сличне 
конструкције за 
задржавање 
воде за било 
коју намену: за 
потребе 
хидроелектрана, 
наводњавање, 

  215201 Г 

15.000,0
0 
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регулацију 
водотока, 
заштиту од 
поплава 

Насипи, 
грађевине за 
заштиту обала 

  215202 Г 
15.000,0

0 

Аквадукти, хидрограђевински објекти за 
одводњавање и наводњавање   

2153   
 

Аквадукти, 
хидрограђевинс
ки објекти за 
одводњавање и 
наводњавање 

Канали за 
наводњавање и 
друге грађевине 
за снабдевање 
водом ради 
култивисања 
земљишта 

  215301 Г 

15.000,0
0 

Аквадукти   215302 Г 
15.000,0

0 

Дренаже, 
отворене јаме 
за одвођење 

  215303 Г 
15.000,0

0 

ЦЕВОВОДИ, КОМУНИКАЦИОНИ И 
ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ 

22   
 

Међумесни (даљински) цевоводи, 
комуникациони и електрични водови 

221   
 

Међумесни (даљински) нафтоводи и 
гасоводи 

2211   
 

Међумесни 
(даљински) 
нафтоводи 

Међумесни 
надземни, 
подземни или 
подморски 
цевоводи за 
транспорт 
сирове нафте и 
нафтних 
производа 

  221111 Г 

15.000,0
0 

Црпне станице   221112 Г 
15.000,0

0 

Међумесни 
надземни, 
подземни или 

  221121 Г 
15.000,0

0 
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Међумесни 
(даљински) 
гасоводи 

поморски 
цевоводи за 
транспорт гаса 

Црпне станице   221122 Г 
15.000,0

0 

Међумесни 
(даљински) 
цевоводи за 
хемијске и друге 
производе 

Међумесни 
надземни, 
подземни или 
подморски 
цевоводи за 
хемијске и друге 
производе 

  221130 Г 

15.000,0
0 

Међумесни (даљински) водоводи 2212   

Међумесни 
(даљински) 
водоводи 

Међумесни 
надземни, 
подземни или 
подморски 
водовод 

  221210 Г 

15.000,0
0 

Остале 
грађевине уз 
међумесне 
водоводе 

Водозахвати, 
грађевине 
(уређаји) за 
чишћење воде и 
црпне станице 

  221220 Г 

15.000,0
0 

Међумесни телекомуникациони водови  2213    

Међумесни 
телекомуникаци
они водоводи 

Међумесни 
надземни, 
подземни или 
подморски 
телекомуникаци
они водови, 
релејни 
системи, радио 
и телевизијске 
или кабловске 
мреже, релејни 
торњеви, 
телекомуникаци
они стубови и 
инфраструктура 
за 
радиокомуникац
ију 

  221300 Г 

15.000,0
0 
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Далеководи 2214   

Далеководи 

Међумесни 
надземни или 
подземни 
водови за 
дистрибуцију 
електричне 
енергије високог 
или средњег 
напона 

  221411 Г 

15.000,0
0 

Стубови 
далековода 
(пилони) 

  221412 Г 
15.000,0

0 

Трансформатор
ске станице 

Трансформатор
ске станице и 
подстанице 

  221420 Г 
15.000,0

0 

Локални цевоводи и водови 222    

Локална мрежа гасовода 2221    

Локална мрежа 
гасовода 

Локални 
надземни или 
подземни 
цевоводи за 
дистрибуцију 
гаса (ван 
зграда) 

  222100 Г 

15.000,0
0 

Локални водоводи, пароводи и топловоди 2222   

Локални 
водоводи 

Локални 
цевоводи за 
дистрибуцију 
воде (мрежа ван 
зграда) 

  222210 Г 

15.000,0
0 

Остале 
грађевине у 
локалној 
водоводној 
мрежи 

Водоторњеви и 
други 
резервоари за 
воду, 
изворишта, 
фонтане 
(чесме), 
хидранти 

  222220 Г 

15.000,0
0 

Пароводи и 
топловоди 

Локални 
цевоводи за 

  222230 Г 
15.000,0

0 
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топлу воду, пару 
или 
компромовани 
ваздух (цеви ван 
зграда) 

Канализациона мрежа 2223    

Јавна 
канализациона 
мрежа 

Спољна 
канализациона 
мрежа 

  222311 Г 
15.000,0

0 

Канализациони 
колектори 

  222312 Г 
15.000,0

0 

Остала 
канализациона 
мрежа 

Спољни 
канализациони 
канали и 
колектори који 
нису у склопу 
јавне 
канализације, 
нпр. у 
болничком или 
фабричком 
округу, 
туристичким 
насељима итд. 

  222320 Г 

15.000,0
0 

Објекти за 
прикупљање и 
пречишћавање 
отпадних вода 

Грађевине с 
одговарајућим 
уређајима за 
пречишћење 
отпадних вода 
или без њих 
(нпр. сабирне 
јаме, 
таложнице, 
сепаратори 
уља, септичке 
јаме) 

  222330 Г 

15.000,0
0 

Локални, електрични и телекомуникациони 
водови 

2224  
15.000,0

0 

Локални 
електрични 
водови 

Локални 
електрични 
надземни или 
подземни 
водови 

  222410 Г 

15.000,0
0 
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Локалне 
трансформатор
ске станице 

Трансформатор
ске станице и 
подстанице 

  222420 Г 
15.000,0

0 

Локални 
телекомуникаци
они водови 

Локални 
телекомуникаци
они водови, 
надземни или 
подземни, као и 
помоћне 
инсталације 
(телеграфски 
стубови итд) 

  222431 Г 

15.000,0
0 

Локални 
телевизијски 
каблови и 
заједничке 
антене 

  222432 Г 

15.000,0
0 

СЛОЖЕНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ГРАЂЕВИНЕ 23    

Сложени индустријски објекти и 
постројења (електране, рафинерије итд.) 
који нису зграде 

230  

 

Грађевине за рударство и вађење нафте и 
гаса 

2301   
 

Грађевине за 
рударство и 
вађење нафте и 
гаса 

Објекти и 
постројење за 
рударство, 
вађење 
угљоводоника, 
каменоломи, 
експлоатација 
шљунка итд. 
(нпр. станице за 
утовар и 
истовар, 
торњеви за 
проветравање 
итд.) 

  230101 Г 

15.000,0
0 

Објекти за 
производњу 
гипса, цемента, 
цигле и црепа 
итд. 

  230102 Г 

15.000,0
0 
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Електране 2302   

Електране 

Објекти и 
опрема за 
производњу 
електричне 
енергије нпр. 
хидроелектране, 
термоелектране 
за угаљ, 
нуклеарне 
електране, 
електране на 
ветар 

  230201 Г 

15.000,0
0 

Објекти и 
постројења за 
обраду и 
прераду 
нуклеарног 
материјала 

  230202 Г 

15.000,0
0 

Пећи за 
спаљивање 
отпадака 

  230203 Г 
15.000,0

0 

Грађевине и постројења за хемијску 
индустрију 

2303  
 

Грађевине и 
постројења за 
хемијску 
индустрију 

Грађевински 
објекти и 
постројења у 
хемијској 
индустрији, 
петрохемијска 
постројења или 
рафинерије 

  230301 Г 

15.000,0
0 

Терминали за 
угљоводонике 

  230302 Г 
15.000,0

0 

Коксаре и 
плинаре 

  230303 Г 
15.000,0

0 

Објекти и постројења у тешкој индустрији, 
другде некласификовани  

2304  
 

Објекти и 
постројења у 
тешкој 
индустрији, 

Објекти и 
инсталације у 
тешкој 
индустрији, као 

  230400 Г 

15.000,0
0 
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другде 
некласификован
и 

што су високе 
пећи, 
ваљаонице 
челика, ливнице 
итд. 

ОСТАЛЕ НЕПОМЕНУТЕ ГРАЂЕВИНЕ 24    

Грађевине за спорт и рекреацију 241    

Спортски терени  2411    

Спортски терени 

Терени и 
припадајући 
објекти (осим 
зграда) 
намењени за 
спортове који се 
одржавају на 
отвореном 

  241100 Г 

15.000,0
0 

Остале грађевине за спорт и рекреацију 2412    

Пристаништа у 
маринама 

    241210   
 

Остале 
грађевине за 
спорт и 
рекреацију 

Забавни 
паркови, као и 
др. грађевине на 
отвореном, 
укључујући и 
грађевине на 
брдским 
теренима 
(скијашке стазе 
и лифтови, 
седеће жичаре 
итд.), игралишта 
за голф, 
спортска 
узлетишта, 
хиподроми, 
објекти који се 
претежно 
користе за 
водене 
спортове, 
опрема на 
плажама 

  241221 Г 

15.000,0
0 
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Јавни вртови и 
паркови, ЗОО 
вртови и 
ботаничке 
баште 

  241222 Г 

 

Остале грађевине (осим зграда ) другде 
некласификоване 

242   
 

Остале 
грађевине (осим 
зграда ) другде 
некласификован
е 

Војни објекти 
(утврђења, 
стражаре, 
бункери, 
стрелишта, 
центри за војно 
тестирање) 

  242001 Г 

15.000,0
0 

Објекти другде 
некласификован
и, укључујући 
места за 
лансирање 
сателита 

  242002 Г 

15.000,0
0 

Одлагалиште 
смећа 
(депоније) 

  242003 Г 
15.000,0

0 

 
Nadzorni Odbor 

 
 
 

Brој:                                                                                                        Predsednik nadzornog 
odbora : 
   
Dana:_____________.                                                                                 Senadin Rožajac 
 

 

 
 

20 
 

Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007,83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15. decembra 2022. godine, 
donela je  
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ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM-PONUDU ZA ODRŽAVANJE 
JAVNIH POVRŠINA ZA 2023. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VRELA” 

SJENICA 
 

Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Program-ponudu za održavanje Javnih 
površina za 2023. godinu Javnog komunalnog preduzeća “Vrela” Sjenica koji je Nadzorni 
odbor preduzeća usvojio na sednici održanoj 23.11.2022. godine u svemu kao u 
dostavljenom tekstu bez izmena i dopuna. 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-40 
Broj: 06-37/2022-40 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

 
Na osnovu Člana 22 Zakona o Javnim preduzećima (Sl. Glasnik RS. BR 15/16 I 88/19) I člana 
35. Statutsa JKP “Vrela” Sjenica br 375/22 od 16.3.2002. u skladu sa čl. 8. Stv.2 Odluke o 
održavanju čistoće I zaštiti životne sredine na području opštine Sjrnica br. 06-4/2007-14-1 
Nadzorni odbor na sednici održanoj 22.110.2022. doneo je: 

 
PROGRAM – PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2023 GODINU 

 
1.SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE (BRISANJE) ULICA. Obuhvata sledeće radove: 
-Brisanje ulica (metlanje) sa sakupljanjem smeća u kolica sa ulica I dela trotoara. 
-Prevoz smeća do najbližeg kontejnera I transport istog na gradsku deponij 
-Brisanje ulica se vrši svakim radnim danom sa utovarom I odvozom smeća 
-Pražnjene žarddinjera I odvoz smeća ručnim kolicima do kontejnera 
 
 
2.ODRŽAVANJE PARKOVA (SVAKODNEVNO) Obuhvata sledeće radove: 
-Brisanje asfaltnih prilaznih staza 
-Sakupljanje papira , grana, lišća I ostalih otpadaka sa zelenih površina 
-Pražnjenje smeća iz korpi I žardinjera 
-Transport nakupljenog smeća na deponiju 
-Radno vreme od 7 - 14h 
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3. ODRŽAVANJE PARKOVA KOJE SE VRŠI TRI PUTA GODIŠNJE: 
-Košenje I sakupljanje trave sa zelenih površina. 
-Sakupljanje I odnošenje opalog lišća. 
-sečenje suvog granja. 
-odnošenje I deponovanje suvog lišća I granja na deponiju. 
4.PRANJE ULICA : Obuhvata sledeće radove: 
-Pranje asfaltnih površina sa dve mlaznice pod pritiskom 
-Sakupljanje spranog taloga I drugog smeća sa površina koje su nastale u toku pranja 
-Transport taloga I drugog smeća nastalo tokom pranja,sakupljanje, deponovanje i 
odvoženje na deponiju 
-Odvoženje taloga I drugog smeća nastalo pranjem vrši se ručno I   
mašinski(kolicima,kištrama,kombinirkama,kamionima) 
5. POLIVANJE ULICA :Obuhvata sledeće radove: 
-Polivanje asfaltnih I drugih površina prednjom mlaznicom cisterne  
 
6.OSTALI RADOVI: 
-Čišćenje I saniranje divljih deponija na teritoriji Opštine Sjenice 
-Čišćenje uličnih slivnika I rigola  
-Otčepljivanje uličnih propusta ručno I mašinski. 
-Održavanje komunalne infrastrukture;(objekti,kolektori,instalacije,uređaja I opreme) 
-Zimsko održavanje :raskopavamje leda oko slivnika,kanaleta rigola. 
-Gradsko zelenilo: sadnja održavanja  polivanje I đubrenje zasada. 
-Sve druge aktivnosti iz oblasti komunalne delatnosti  po dogovoru sa nadležnim organima 
SO-Sjenica. 
 
 
1. SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE (BRISANJE) ULICA podrazumeva  
Brisanje ulica I trotoara sa sakupljanjem smeća sa ulica,trotoara I kanala,prevoz do najbližeg 
mesta za odlaganje smeća kolicima I transport do gradske deponije. 
Raspored ulica za brisanje: 

1. Ulica Kralja Petra prvog (od Čolovića kuće do kružnog toka) 

2. Pešačka zona-Čarsija 

3. Trg  Zavnosa 

4. Ulica Rifata Burdževića Trša 

5. Ulica  M.Jovanovića od raskrsnice sa Pešterskom doJablaničke 519m2   Rifata 

Burdževića Trša 

6. Ulica Sandžačka (od kružnog toka do supa) 

7. Ulica Ćamila Sijarića (od semafora do tranzita) 

8. Ulica Isa Bega Ishakovića (od mosta do salona Palma) 

9. Ulica Safet Bega Bašagića 

10. Ulica Ivana Vasojevića Vasketa (od Pošte do marketa Exit I ka sudu) 

11.  Ulica Kralja Tvrtka prvog (od Kružnog toka do kafea Touch) 

12. Ulica Ufkufijeva ( od Ulaza u školu ,,12.decembar’’ do  kotlarnice škole) 

13. Gradsko stepenište sa spomen česmom  

14. Ulica Meše Selimovića (od kružnog toga do servisa Redžović) 
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2. ODRŽAVANJE PARKOVA  
-Brisanje asfaltnih prilaznih staza 
-Sakupljanje lišća ,granja I ostalog otpada 
-Postavljanje I održavanje korpi 
-Postavljanje I održavanje klupa  
-Održavanje dečijeg igrališta u skopu parkova 
-Zasađivanje I oldržavanje zelenila I cveća 
1. Omladinski park                           
2.Park kod SO-Sjenica                    
3.Park kod spomen česme            
4.Gradsko stepenište                     
5.Kružni tok                                      
6.Pešačka zona                               

 
3. ODRŽAVANJE PARKOVA KOJE SE VRŠI   TRI  PUTA GODIŠNJE 
 
-Košenje trave,skupljane otpada I lišća metalnom grabuljom, sečenje suvog granja 
sakupljanje otpada deponovanje I prevoz na gradsku deponiju. 
--Čišćenje staza od zemlje I trave oko platoa I u parku ispred SO-e Sjenica. 

1. Omladinski park                           
2.Park kod SO-Sjenica                      
3.Park kod spomen česme            
4.Gradsko stepenište                       
5.Kružni tok                                       
6.Pešačka zona                                

4. PRANJE ULICA 
-Pranje asfaltnih I betonskih površina (putevi,sokaci,trotoari,pešačka zona. Itd) sakupljanje 
spranog  taloga I smeća,deponovanje I transport do deponije. 
 

1. Ulica Kralja Petra 1 

2. Čaršija 

3. Trg Zavnosa 

4. Dubrovačka 

5. Ulica Kralja Tvrtka 1 

6. Ulica Rifata Burdževiča Trše 

7. Ulica Sandžačka 

8. Ulica Rušid Age Spahovića 

9. Ulica Meše Selimovića 

10. Ulica Ćamila Sijarića 

11. Ulica Isa Bega Ishakovića 

12. Ulica Kulina Bana 

13. Ulica Safet Bega Bašlagića 

14. Ulica Ivana Vasojevića Vasketa 

15. Ulica Zmaja od Bosne 
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16. Ulica Pešterska 

17. Ulica Nikole Tesle 

18. Ulica Husret Begova 

19. Ulica Pazarski drum 

20. Ulica Braće Čolović 

21. Ulica Sultana Murata 4 

22. Ulica Muftije Šemsikadića 

23. Ulica Kralja Uroša 1 

24. Ulica Njegoševa 

25. Ulica Jablanička 

26. Ulica Uskufijeva 

27. Ulica Maka  Dizdara 

 
5. POLIVANJE ULICA :Obuhvata sledeće radove: 
-Polivanje asfaltnih I drugih površina prednjom mlaznicom cisterne  
 
6.OSTALI RADOVI: 
-Čišćenje I saniranje divljih deponija na teritoriji Opštine Sjenice 
-Čišćenje uličnih slivnika I rigola  
-Otčepljivanje uličnih propusta ručno I mašinski. 
-Održavanje komunalne infrastrukture;(objekti,kolektori,instalacije,uređaja I opreme) 
-Zimsko održavanje :raskopavamje leda oko slivnika,kanaleta rigola. 
-Gradsko zelenilo: sadnja održavanja  polivanje I đubrenje zasada. 
-Sve druge aktivnosti iz oblasti komunalne delatnosti po dogovoru sa nadležnim organima 
SO-Sjenica. 

 
SANIRANJE DIVLJIH DEPONIJA  
Saniranje divljih deponija vrši se po nalogu Komunalne inspekcije 
 
ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA, INSTALACIJA, UREĐAJA I OPREME 

 
-Raspušavanje i propiranje atmosferske kanalizacije. 
-Zamena polomljenih i nestalih slivnika.  
-Zamena polomljenih I nestalih poklopaca na šahtovima atmosferske kanalizacije. 
Obuhvatanje navedenih poslova vršiće se na osnovu naloga naručioca posla, uz 
overeni nalog naručioca poslova. 

OSTALI RADOVI 
            -Iznošenje smeća iz uličnih žardinjera I koropi do kontejnera  
              -Čišćenje uličnih slivnika od taloga po potrebi,uz overen I potpisan nalog od 
Komunalnog inspektora 

-Ručno odčepljavanje uličnih propusta po nalogu inspekciske službe,rad mašinom i 
dva radnika –cisterna,kombinirka,cisterna namenjena za odčepljavanje pod velikim 
pritiskom“VOMA“ 
-Mašinsko otčepljavanje uličnih propusta po nalogu Inspekciske službe „VOMA“ po 
fakturi trećeg lica 
-Raskopavanje leda oko slivnika I kanaleta 
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-Čišćenje i raskopavanje snega i leda sa površina po gradu( gradsko  stepenište 
,javne institucije,škole obdaništa,bolnica) 
-Bacanje mešavine rizle i soli po javnim površinama. 
-Zasađivanje cveća i ostalog zelenila vršiće se po nalogu SO-e Sjenica. 
 
NAPOMENA:  Rekapitulacija mesečno će se utvrđivati na osnovu ugovorenih i 
izvršenih radova ovlašćenih predstavnika i vanredno izdatih naloga po potrebi 
naručiopca posla,nadležnih inspekcijskih službi i organa upravljanja lokalne 
samouprave. 
 
 Jedinične cene  programa iz pozicija brisanja i metlanja I pranja  ulica uvećava se za 
25% u zimskom periodu od 15. novembra do 15. Marta zbog otežanih uslova 
Jedinične cene iz programa pozicije pranje ulica uvećava se za 25% ukoliko se pranje 
ulica vrši jedanput mesečno. 
          Ukoliko zbog opravdanih razloga(više sile) nismo u mogućnosti izvršiti ponuđene 
radove,i traženi odgovarajući kvalitet u dogovoru sa organima SO-e Sjenica odložit 
ćemo radove dok se ne stvore uslovi za završetak radova. 
              Obaveze izvođača radova da blagovermeno i kvalitetno obavlja ponuđene 
poslove,vodi građevinske dnevnike izvršenih radova,da do 10-og u mesecu za 
prethodni mesec da dostavlja overenu situaciju SO-e Sjenica. 
    Izvođač radova je takođe dužan da izvesti nadležne organe u SO-e Sjenica o 
promenama nastalim, u gore navedenim pozicijama. 
              Obaveze naručioca posla-investitora je da prati rad zadatih radnji, da 
svakodnevno potpisuje dnevnik izvršenih radnji i da u roku od tri dana izvrši uplatu 
ispostavljene situacije, overene od strane nadzornog organa i izvođača radova. 
              Sve bliže propise regulisaće Ugovorom između naručioca-investipora poslova 
i izvođača radova Ugovorom o održavanju gradske čistoće za 2023.godinu. 
                   Skupština opštine Sjenica ovom ponudom može proširiti, odnosno 
obuhvatiti i veće površine za održavanje kao i novo urađene ulice, parkove šetališta, 
dečija igrališta i slično po jediničnim cena iz ove ponude. 
                                                 

          Za JKP „VRELA“ 
 
                                                                                                        PREDSEDNIK NO 
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Na osnovu čl. 115, 116 i 117 stav 3 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i 
vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 i 6/2020), člana 32 
Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014,47/2018), člana 45 
Statuta opštine Sjenica (“Sl.glasnik opštine Sjenica”, broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine 
Sjenica na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela je sledeće  
 

REŠENJE 
 O imenovanju članova školskog odbora osnovne škole “Vuk Karadžić“ Kladnica.  
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I 
Imenuju se za članove školskog odbora O.Š. “Vuk Karadžić“ Kladnica i to: 
-ispred reda zaposlenih 
Amra Bajrović 
Eldar Metović 
Mirela Martinović 
  
-ispred saveta roditelja  
Elvir Papić 
Elvir Šabanović 
Adis Baždar  
 
-ispred lokalne samouprave 
Nidal Čarkadžić 
Adis Papić 
Hasim Totić 
 

II 
Imenovanjem ovog školskog odbora prestaje sa radom školski odbor OŠ “Vuk Karadžić” 
Kladnica imenovan rešenjem Ministasrtva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 119-01-
00067/2021-07/188 od 26.02.2020. godine. 
Mandat imenovanim članovima traje četiri godine. 

 
 
 

III 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica” 

Obrazloženje 
 

Nastavničko veće i Savet roditelja OŠ “Vuk Karadžić” Kladnica sproveli su postupak izbora 
kandidata za članove školskog odbora iz reda zaposlenih i iz reda saveta roditelja. Nastavničko 
veće na sednici održanoj dana 21.11.2022. godine izabralo je Amru Bajrović, Eldara Metovića 
i Mirelu Martinović. Savet roditelja na sednici održanoj 23.11.2022. godine izabralo je Elvira 
Papića, Elvira Šabanovića i Adisa Baždara. Predlog Nacionalnog saveta Bošnačkog 
nacionalnog veća kao ovlašćenog predlagača bio je da se imenuju Nidal Čarkadžić, Adis Papić 
i Hasim Totić. 
Shodno svemu napred navedenom doneta je odluka kao u stavu prvom dispozitiva rešenja. 
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni 
spor kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema istog. 
 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 
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Број: 06-37/2022-14 
Broj: 06-37/2022-14 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 116 stav 9 tačka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(“Sl.glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 i 6/2020), člana 32 Zakona o 
lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014,47/2018), člana 45 Statuta 
opštine Sjenica (“Sl.glasnik opštine Sjenica”, broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica na 
sednici održanoj 15.12.2022. godine donela je sledeće  

 
REŠENJE 

o razrešenju članova školskog odbora OŠ “Branko Radičević” Štavalj  
 
 
I 

Razrešavaju se dužnosti članovi školskog odbora ispred Saveta roditelja OŠ “Branko 
Radičević” Štavalj i to: 
  
Đorđe Spasojević 
Jelena Jelić  

II 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom glasniku 
Sjenica” 

 
Obrazloženje 

 
Članom 116. Stav 5. Zakona o osnovama Sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da 
članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne 
samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa 
upravljanja. Kako razrešenim članovima školskog odbora OŠ “Branko Radičević” Štavalj deca 
više ne pohađaju nastavu u ovoj ustanovi s toga je doneta odluka kao u stavu prvom dispozitiva 
rešenja. 
 
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni 
spor kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema istog:  
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Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-9 
Broj: 06-37/2022-9 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 116 stav 9 tačka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(“Sl.glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 i 6/2020), člana 32 Zakona o 
lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014,47/2018), člana 45 Statuta 
opštine Sjenica (“Sl.glasnik opštine Sjenica”, broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica na 
sednici održanoj 15.12.2022. godine donela je sledeće  

 
REŠENJE 

o imenovanju članova školskog odbora OŠ “Branko Radičević” Štavalj  
 
I 

Imenuju se članovi školskog odbora ispred Saveta roditelja OŠ “Branko Radičević” Štavalj i 
to: 
  
Vidjavor Sredojević 
Dejan Biočanin 

II 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom glasniku 
Sjenica” 

 
Obrazloženje 

 
Članom 116. Stav 5. Zakona o osnovama Sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da 
članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne 
samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa 
upravljanja. Savet roditelja OŠ “Branko Radičević” Štavalj na sednici održanoj 09.05.2022. 
godine predložio je gore imenovane članove u školkskom odboru usled čega je doneta odluka 
kao u stavu prvom dispozitiva rešenja.  
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni 
spor kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema istog:  
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Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-9-1 
Broj: 06-37/2022-9-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 116 stav 9 tačka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(“Sl.glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 i 6/2020), člana 32 Zakona o 
lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014,47/2018), člana 45 Statuta 
opštine Sjenica (“Sl.glasnik opštine Sjenica”, broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica na 
sednici održanoj 15.12.2022. godine donela je sledeće  

 
REŠENJE 

o razrešenju člana školskog odbora OŠ “dr. Dževad Ljajić” Duga Poljana  
 
I 

Razrešava se dužnosti člana školskog odbora ispred Saveta roditelja OŠ “dr. Dževad Ljajić” 
Duga Poljana i to: 
  
Džemil Ljajić 

II 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom glasniku 
Sjenica” 

 
Obrazloženje 

 
Članom 116. Stav 5. Zakona o osnovama Sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da 
članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne 
samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa 
upravljanja. Kako razrešeni član nema pravni interes za članstvo u školskom odboru OŠ 
“Dževad Ljajić” s obzirom da je zajedno sa detetom promenio mesto prebivališta s toga je 
doneta odluka kao u stavu prvom dispozitiva rešenja.  

 



Број 2 
Broj 2 
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Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni 
spor kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema istog:  

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-16 
Broj: 06-37/2022-16 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 116 stav 9 tačka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(“Sl.glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 i 6/2020), člana 32 Zakona o 
lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014,47/2018), člana 45 Statuta 
opštine Sjenica (“Sl.glasnik opštine Sjenica”, broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica na 
sednici održanoj 15.12.2022. godine donela je sledeće  

 
REŠENJE 

o imenovanju člana školskog odbora OŠ “dr.Dževad Ljajić” Duga Poljana  
 
I 

Imenuje se član školskog odbora ispred Saveta roditelja OŠ “dr.Dževad Ljajić” Duga Poljana 
i to: 
  
Lejla Brulić 

II 
Mandat imenovanoj u školskom odboru traje do isteka mandata školskog odbora OŠ 
“dr.Dževad Ljajić” Duga Poljana imenovanog rešenjem Skupštine opštine Sjenica broj 06-
19/2019-12-3 od 20.12.2019. godine. 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom glasniku 
Sjenica” 
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Obrazloženje 
 

Članom 116. Stav 5. Zakona o osnovama Sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da 
članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne 
samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa 
upravljanja. Savet roditelja OŠ “dr.Dževad Ljajić” Duga Poljana, na sednici održanoj 
18.10.2022. godine predložio je gore imenovanu članicu u školkskom odboru usled čega je 
doneta odluka kao u stavu prvom dispozitiva rešenja.  
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-16-1 
Broj: 06-37/2022-16-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 45 Statuta Opštine Sjenica („Opštinski Službeni glasnik Sjenica“ br. 
2/19 i 7/19), člana 150 Poslovnika Skupština opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik 
Sjenica“ broj 7/19, 10/21 i 15/21) Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj dana 15. 
decembra 2022.godine, donela je  sledeću 
 
 

ODLUKU O REPROGRAMU DUGA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU JKP 
„Vrela“ Sjenica, JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Sjenica“, JKP „Seoski 

vodovodi“ Sjenica, Opštinske uprave opštine Sjenica 
 

Član 1. 
Budžet opštine Sjenica preuzima obavezu izmirivanja dugovanja za utrošenu elektirčnu 

energiju preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine Sjenica prema Elektroprivredi Srbije i to:  
Opštinske uprave u iznosu od 40.822.432,99 dinara, 
JP „Seoski vodovodi“ Sjenica u iznosu od 10.056.248,69 dinara, 
JKP „ Vrela“ Sjenica u iznosu od 50.813.590,14 dinara, 
JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Sjenica“ u iznosu od 27.278.122,43 dinara 
U ukupnom iznosu od 128.970.394,25 dinara. 
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Član 2. 
Sredstva iz čl.1 ove odluke namenjena su za izmirivanje dugovanja javnih preduzeća 

a po osnovu električne energije. 
 

Član 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se ima objaviti u „Opštinskom 

Službenom glasniku Sjenica“. 
 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-30 
Broj: 06-37/2022-30 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/2007, 83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donela 
je  
 

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG 
PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA “SJENICA” ZA 

2023. GODINU 
 
I 

Skupština opštine Sjenica daje saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća za 
uređivanje gradskog građevinskog zemljišta “Sjenica” za 2023. godinu u svemu kao u 
dostavljenom tekstu bez izmena i dopuna. 

 
II 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se ima objaviti u “Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica”. 
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Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-23 
Broj: 06-37/2022-23 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 32. i 36. stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2007, 
83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), čl. 49 stav 1 i čl. 58 Statuta opštine Sjenica 
(„Opštinski službeni glasnik Sjenica“ broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica na sednici 
održanoj dana 15.12.2022. godine, donela je sledeće  
 

REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA RODNU 
RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA 

 
I 

Utvrđuje se prestanak svojstva članice Komsije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine 
Sjenica-Aleksandre Vukanić, usled podnošenja ostavke  
 

II 
Imenuje se članica Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Sjenica-Rada Vulović 
 

III 
Mandat imenovanoj članici Komisije traje do isteka mandata Komisije za rodnu ravnopravnost 
Skupštine opštine Sjenica obrazovane rešenjem Skupštine opštine Sjenica broj 06-10/2021-6 
od 12.03.2021. godine.  
 

IV 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i isto se ima objaviti u „Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica“.  
 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 
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Број:  
Broj:  

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 16, 17 I 18 Zakona o javnim preduzećima (“Sl. Glasnik RS” br. 15/2016 i 
88/2019), čl. 45 tačka 12 Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica” br. 2/19 
i 7/19), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donela je  
 

REŠENJE 
 
I 

Rarrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje 
građevinskog zemljišta “Sjenica” i to:  
-Mensur Mujagić, iz reda zaposlenih, imenovan rešenjem Skupštine opštine Sjenica broj 06-
10/2021-19 od 12.03.2021. godine, usled podnošenja ostavke 
 

II 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u “Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica”.  
 

Obrazloženje 
 
Članom 17. Zakona o javnim preduzećima u stavu trećem predviđeno je da predsednika I 
članove Nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave 
imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave na period od četiri godine. 
U članu 45. Tačka 12 Statuta opštine Sjenica predviđeno je da Skupština opštine imenuje I 
razrešava članove nadzornog odbora čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. 
Kako je razrešeni član podneo ostavku usled toga je doneto rešenje kao u dispozitivu.  
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.  
 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 
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Број: 06-37/2022-7-1 
Broj: 06-37/2022-7-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 16, 17 I 18 Zakona o javnim preduzećima (“Sl. Glasnik RS” br. 15/2016 i 
88/2019), čl. 45 tačka 12 Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica” br. 2/19 
i 7/19), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donela je  
 

REŠENJE 
I 

Imenuje se član Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta 
“Sjenica” i to:  
-Saudin Bihorac, iz reda zaposlenih, mandat imenovanom traje do isteka mandata Nadzornog 
odbora ovog preduzeća imenovanog rešenjem Skupštine opštine Sjenica broj 06-10/2021-19 
od 12.03.2021. godine 
 

II 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u “Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica”.  
 

Obrazloženje 
Članom 17. Zakona o javnim preduzećima u stavu trećem predviđeno je da predsednika I 
članove Nadzornog odbora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave 
imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave na period od četiri godine. 
U članu 45. Tačka 12 Statuta opštine Sjenica predviđeno je da Skupština opštine imenuje I 
razrešava članove nadzornog odbora čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. 
Odlukom Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Sjenica” broj 867/22 od 
7.12.2022. godine predloženo je da se za novog člana Nadzornog odbora ovog preduzeća 
imenuje Saudin Bihorac te je odlučeno kao u dispozitivu. 
 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-7-2 
Broj: 06-37/2022-7-2 
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У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 32 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. Glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014-
dr. zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), čl. 45 Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni 
glasnik Sjenica”, broj 2/19 i 7/19), čl. 116 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(‘’Službeni glasnik RS ‘’ br.88/17, 27/18-dr.zakoni, 10/19 i 67/20), Skupština opštine Sjenica, 
na sednici održanoj dana 09. decembra 2021. godine, donela je 
 

REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE 
USTANOVE “MASLAČAK” U SJENICI 

 
I 

Razrešava se dužnosti člana Upravnog odbora predškolske Ustanove “Maslačak” u Sjenici, 
usled podnošenja ostavke i to:  

 
Iz reda jedinice lokalne samouprave: 
 
Danka Pavlović 

II 
Ovo rešenje objaviti u “Opštinskom službenom glasniku Sjenica”. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Članom 116. Zakona o osnovama Sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, 
br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon, 6/2020) predviđeno je da 
članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne 
samouprave, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova 
organa upravljanja. 

Kako je lice iz člana prvog dispozitiva rešenja podnela ostavku doneta je odluka kao u 
dispozitivu. 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-15 
Broj: 06-37/2022-15 
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У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 32 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. Glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014-
dr. zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), čl. 45 Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni 
glasnik Sjenica”, broj 2/19 i 7/19), čl. 116 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(‘’Službeni glasnik RS ‘’ br.88/17, 27/18-dr.zakoni, 10/19 i 67/20), Skupština opštine Sjenica, 
na sednici održanoj dana 15. decembra 2022. godine, donela je 
 
REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE 

“MASLAČAK” U SJENICI 
 

I 

Imenuje se u Upravni odbor predškolske Ustanove “Maslačak” u Sjenici iz reda jedinice 
lokjalne samouprave i to: 

 
       Aleksa Babić   
 

II 
Mandat imenovanom traje do isteka mandata Upravnog odbora imenovanog rešenjem SO-e 
Sjenica broj 06-31/201-5 od 10.09.2021. godine  

 
O b r a z l o ž e n j e 

Shodno članu 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni 
glasnik RS” br.88/17, 27/18-dr. zakoni, 10/19 I 6720), Predškolska ustanova kao ovlašćeni 
predlagač dostavlja predlog da se imenuju novi članovi Upravnog odbora i to po tri 
predstavnika zaposlenih, roditelja i jedinice lokalne samouprave. 
Opštinsko veće opštine Sjenica, kao ovlašćeni predlagač predložilo je da se za člana 
Upravnog odbora predškolske Ustanove “Maslačak” u Sjenici ispred jedinice lokalne 
samouprave imenuje Aleksa Babić s obzrom da je prethodna članica podnela ostavku. 
Uzimajući u obzir sve napred navedno doneta je odluka kao stavu prvom, drugom i trećem 
dispozitiva rešenja. 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 
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Број: 06-37/2022-15-1 
Broj: 06-37/2022-15-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 20. stav 1, 2. i 3. Zakona o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 
71/94, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2014 - 
dr. zakon) a u vezi sa članom 30. stav 2. i članom 31. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni 
glasnik RS“, br. 17/2019), člana 32. stav 1. tačka 9. („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 
83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021-dr. zakon), člana 45 stav 1. 
tačka 13. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica” br. 2/19 I 7/19) i člana 
16. Statuta Regionalne turističke organizacije Sandžaka br. 119/19 od 5. decembra 2019. 
godine, Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donosi  
 
REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNE TURISTIČKE 

ORGANIZACIJE SANDŽAKA 
 
I 

Imenuje se za člana Nadzornog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka: − 
Kemal Zekić.  
 

II 
Mandat članu Nadzornog odbora traje 4 godine. 
 

III 
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica”. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Pravni osnov za donošenje ovog Rešenja sadržan je u odredbama člana 20. stav 1, 2. i 3. 
Zakona o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - 
ispr. dr. zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2014 - dr. zakon) a u vezi sa članom 30. stav 
2. i članom 31. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, br. 17/2019), člana 32. stav 
1. tačka 9. („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 
47/2018 i 111/2021-dr. zakon), člana 45. stav 1. tačka 13. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski 
službeni glasnik Sjenica” br. 2/19 i 7/19), i člana 16. Statuta Regionalne turističke organizacije 
Sandžaka br. 119/19 od 5. decembra 2019. godine, koji propisuju da u pogledu prava, obaveza 
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i odgovornosti zaposlenih u turističkim organizacijama iz stava 1. ovog člana, primenjuju se 
propisi kojima se uređuje oblast zaposlenih u javnim službama. Takođe, propisano je da člana 
nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač a opštim aktom Regionalne turističke 
organizacije je propisano da članove upravnog odbora RTO Sandžaka biraju, po jednog člana, 
ovlašćeni organi osnivača i jedan predstavnik iz redova zaposlenih u RTO. Regionalna 
turistička organizacija Sandžaka je dopisom od 5. oktobra 2022. godine obavestila Skupštinu 
opštine Sjenica da je mandat upravnom i nadzorom odboru RTO Sandžaka istekao i da je 
potrebno da se imenuju lica koja će obavljati te funkcije. Iz svega navedenog, Skupština 
opštine Sjenica je odlučila kao u dispozitivu rešenja.  
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-13-2 
Broj: 06-37/2022-13-2 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 20. stav 1, 2. i 3. Zakona o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 
71/94, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2014 - 
dr. zakon) a u vezi sa članom 30. stav 2. i članom 31. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni 
glasnik RS“, br. 17/2019), člana 32. stav 1. tačka 9. („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 
83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021-dr. zakon), člana 45 stav 1. 
tačka 13. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica” br. 2/19 I 7/19) I člana 
10. Statuta Regionalne turističke organizacije Sandžaka br. 119/19 od 5. decembra 2019. 
godine, Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donosi  
 

REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNE TURISTIČKE 
ORGANIZACIJE SANDŽAKA 

 
I 

Imenuje se za člana Upravnog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka: − Dinel 
Eminović.  
 

II 
Mandat članu Upravnog odbora traje 4 godine. 
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III 
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica”. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Pravni osnov za donošenje ovog Rešenja sadržan je u odredbama člana 20. stav 1, 2. i 3. 
Zakona o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - 
ispr. dr. zakona, 83/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2014 - dr. zakon) a u vezi sa članom 30. stav 
2. i članom 31. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, br. 17/2019), člana 32. stav 
1. tačka 9. („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 
47/2018 i 111/2021-dr. zakon), člana 45. stav 1. tačka 13. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski 
službeni glasnik Sjenica” br. 2/19 i 7/19), i člana 10. Statuta Regionalne turističke organizacije 
Sandžaka br. 119/19 od 5. decembra 2019. godine, koji propisuju da u pogledu prava, obaveza 
i odgovornosti zaposlenih u turističkim organizacijama iz stava 1. ovog člana, primenjuju se 
propisi kojima se uređuje oblast zaposlenih u javnim službama. Takođe, propisano je da člana 
upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač a opštim aktom Regionalne turističke 
organizacije je propisano da članove upravnog odbora RTO Sandžaka biraju, po jednog člana, 
ovlašćeni organi osnivača i jedan predstavnik iz redova zaposlenih u RTO. Regionalna 
turistička organizacija Sandžaka je dopisom od 5. oktobra 2022. godine obavestila Skupštinu 
opštine Sjenica da je mandat upravnom i nadzorom odboru RTO Sandžaka istekao i da je 
potrebno da se imenuju lica koja će obavljati te funkcije. Iz svega navedenog, Skupština 
opštine Sjenica je odlučila kao u dispozitivu rešenja.  
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-13-1 
Broj: 06-37/2022-13-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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На основу члана 76 и  77.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 
113/2017 –др. закон и 114/2021), члана 32. Закон о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС” , бр.129/07, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/21) и члана 45. Статута 
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општине Сјеница („Службени гласник општине Сјеница“, број 2/19 i 7/19) Скупштина 
општине Сјеница, на седници одржаној 15. децембра 2022. године, усваја  
Na osnovu čl. 76  i  77 . Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/17, 95/18, 113/17-dr. zakon, 114/21), člana 
32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, br.129/07, 83/2014, 101/2016, 
47/2018 i 111/21) i člana 45. Statuta općine Sjenica („Službeni list općine Sjenica“, broj 2/19 i 
7/19) Skupština općine Sjenica , na sjednici održanoj  15.  decembra 2022. godine, usvaja 
 

КАДРОВСКИ ПЛАН 
ОРГАНА  ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
KADROVSKI PLAN 

ORGANA OPĆINE SJENICA ZA 2023. GODINU 
 

Члан 1. 
Član 1. 

Кадровски план органа општине Сјеница састоји се од приказа броја запослених према 
радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време 
који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се 
пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време 
планира у кабинету председника општине или због повећања обима посла. 
Kadrovski plan organa općine Sjenica sastoji se od prikaza broja zaposlenih prema radnim 
mjestima i zvanjima, broja zaposlenih sa radnim odnosom na neodređeno vrijeme koji su 
potrebni u godini za koju se donosi Kadrovski plan, broj pripravnika čiji se prijem planira i broj 
zaposlenih čiji se prijem u radni odnos na određeno vrijeme planira u kabinetu predsjednika 
općine ili zbog povećanja obima posla. 

Члан 2. 
Član 2. 

На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места, односно измене и допуне тог правилника. 
Na osnovu Kadrovskog plana, donosi se Pravilnik o unutarnjem uređenju i sistematizaciji 
radnih mjesta, odnosno izmjene i dopune tog pravilnika. 

Члан 3. 
Član 3. 

Кадровски план органа општине Сјеница је припремљен у складу са Одлуком о буџету 
општине Сјеница за 2023. годину, а запошљавање службеника и намештеника 
спроводиће се у складу са законом, овим Планом и Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места.  
Kadrovski plan organa općine Sjenica je pripremljen u skladu sa Odlukom o budžetu općine 
Sjenica za 2023. godinu, a zapošljavanje službenika i namještenika sprovodiće se u skladu sa 
zakonom, ovim Planom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

Члан 4. 
Član 4. 

Кадровски план је припремљен као табеларни приказ појединачних и збирних података 
добијених из табела које су систематизоване у складу са Уредбом о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о критеријумима 
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за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 
Kadrovski plan je pripremljen kao tabelarni prikaz pojedinačnih i zbirnih podataka dobijenih iz 
tabela koje su sistematizovane u skladu sa Uredbom o kriterijumima za razvrstavanje radnih 
mjesta i mjerilima za opis radnih mjesta namještenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama 
lokalne samouprave i Uredbom o kriterijumima za razvrstavanje radnih mjesta i mjerilima za 
opis radnih mjesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 
TABELARNI PRIKAZ KADROVSKOG PLANA 

 
 

I – Постојећи број запослених у Општинској управи општине Сјеница на дан 
усвајања Кадровског плана и планирани број запослених у 2023.години 
I – Postojeći broj zaposlenih u Općinskoj upravi općine Sjenica na dan usvajanja 
Kadrovskog plana i planirani broj zaposlenih u 2023.godini 

 
Табела 1- Радна места службеника и намештеника 
Tabela 1- Radna mjesta službenika i namještenika 

Службеник на 
положају - I група 
Službenik na položaju - 
I grupa 

2022. 
 

 1 радно место  
1 radnо mjestо 

2022. 
 

1 службеник 
1 službenik 

2023. 
 

 1 радно место  
1 radnо mjestо 

2023. 
 

1 службеник 
1 službenik 

Службеник на 
положају - II група 
Službenik na položaju- 
II grupa 

2022. 
 

 1 радно место  
1 radnо mjestо 

2022. 
 

1 службеник 
1 službenik 

2023. 
 

 1 радно место  
1 radnо mjestо 

2023.  
  

1 службеник 
1 službenik 

 

Службеници – 
извршиоци 

Službenici - izvršioci 

Број службеника 2022 
Broj službenika 2022. 

Број службеника 2023. 
Broj službenika 2023. 

Самостални саветник 
Samostalni savjetnik 

16 14 

Саветник 
Savjetnik 

26 33 

Млађи саветник 
Mlađi savjetnik 

4 4 

Сарадник 
Saradnik 

1 2 

Млађи сарадник 
Mlađi saradnik 

0 0 

Виши референт 
Viši referent 

6 8 

Референт 
Referent 

0 1 

Млађи референт 
Mlađi referent 

0 0 

Укупно: 
Ukupno: 

53 службеника 
53 službenika 

    62 службеника 
62 službenika 
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Намештеници 
Namještenici 

Број намештеника 
2022. 

Broj namještenika 2022. 

Број намештеника 
2023. 
Broj namještenika 
2023. 

Прва врста радних 
места 
Prva vrsta radnih mjesta 

/ /  

Друга врста радних 
места 
Druga vrsta radnih mjesta 

/   / 

Трећа врста радних 
места 
Treća vrsta radnih mjesta 

/ / 

Четврта врста радних 
места 
Četvrta vrsta radnih 
mjesta 

7 7 

Пета врста радних 
места 
Peta vrsta radnih mjesta 

1 1 

Укупно: 
Ukupno: 

8 намештеника 
8 namaještenika 

8 намештеника 
        8 namještenika 

 
 
Табела 2- Радни однос на одређено време (повећан обим посла) 
Tabela 2- Radni odnos na određeno vrijeme (povećan obim posla) 

Службеници – извршиоци 
Službenici – izvršioci  

Број извршилаца 2022. 
Broj izvršilaca 2022. 

Број извршилаца 2023. 
Broj izvršilaca 2023. 

Самостални саветник 
Samostalni savjetnik 

/ / 

Саветник 
Savjetnik 

7 7 

Млађи саветник 
Mlađi savjetnik 

/ / 

Сарадник 
Saradnik 

2 2 

Млађи сарадник 
Mlađi saradnik 

/ / 

Виши референт 
Viši referent 

1 1 

Референт 
Referent 

/ / 

Млађи референт 
Mlađi referent 

/ / 

Укупно: 10 радних места 10 радних места 
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Ukupno: 10 radnih mjesta 10 radnih mjesta 

 
 

Намештеници 
Namještenici 

Број радних места 2022. 
Broj radnih mjesta 2022 

Број радних места 2023. 
Broj radnih mjesta 2023. 

Прва врста радних места 
Prva vrsta radnih mjesta 

/ / 

Друга врста радних места 
Druga vrsta radnih mjesta 

/ / 

Трећа врста радних места 
Treća vrsta radnih mjesta 

/ / 

Четврта врста радних места 
Četvrta vrsta radnih mjesta 

2 2 

Пета врста радних места 
Peta vrsta radnih mjesta 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

2 раднa места 
2 radna mjesta 

2 раднa места 
2 radna mjesta 

 
Табела 3 - Радни однос на одређено време (у кабинету председника општине) 
Tabela 3- Radni odnos na određeno vrijeme (u kabinetu predsjednika općine) 

Службеници – извршиоци 
Službenici – izvršioci  
Функционери-funkcioneri 

Број извршилаца 2022. 
Broj izvršilaca 2022. 

Број извршилаца 2023. 
Broj izvršilaca 2023. 

Помоћници председника 
Pomoćnici predsjednika 

2 2 

Самостални саветник 
Samostalni savjetnik 

/ / 

Саветник 
Savjetnik 

1 1 

Млађи саветник 
Mlađi savjetnik 

/ / 

Сарадник 
Saradnik 

/ / 

Млађи сарадник 
Mlađi saradnik 

/ / 

Виши референт 
Viši referent 

/ / 

Референт 
Referent 

/ / 

Млађи референт 
Mlađi referent 

3 3 

Укупно: 
Ukupno: 

6 радних места 
6 radnih mjesta 

6 радних места 
6 radnih mjesta 

 

Намештеници 
Namještenici 

Број радних места 2022. 
Broj radnih mjesta 2022. 

Број радних места 2023. 
Broj radnih mjesta 2023. 

Прва врста радних места / / 
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Prva vrsta radnih mjesta 

Друга врста радних места 
Druga vrsta radnih mjesta 

/ / 

Трећа врста радних места 
Treća vrsta radnih mjesta 

/ / 

Четврта врста радних места 
Četvrta vrsta radnih mjesta 

/ / 

Пета врста радних места 
Peta vrsta radnih mjesta 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

0 радних места 
0 radnih mjesta 

0 радних места 
0 radnih mjesta 

 
Табела 4 – Приправници 
Tabela 4 – Pripravnici  

Приправници 
Pripravnici 

Број извршилаца 2022. 
Broj izvršilaca 2022. 

Број извршилаца 2023. 
Broj izvršilaca 2023. 

Висока стручна спрема 
Visoka stručna sprema 

/ / 

Виша стручна спрема 
Viša stručna sprema 

/ / 

Средња стручна спрема 
Srednja stručna sprema 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

0 радних места 
0 radnih mјesta 

0 радних места 
0 radnih mјesta 

 
II  Послови ван организационих јединца Општинске управе општине Сјеница 
II Poslovi van organizacionih jedinica Općinske uprave općine Sjenica 
 
Табела 5 Радни односи ван организационих јединица Општинске управе  
Tabela 5 Radni odnosi van organizacionih jedinica Općinske uprave  

  
 

Службеници-извршиоци 
Službenici – izvršioci 

Број 
извршилаца 

2022. 
Broj izvršilaca 

2022 

Број 
извршилаца 

2023. 
Broj izvršilaca 

2023. 

Буџетски инспектор 
Budžetski inspektor 

Саветник / 1 

Интерни ревизор 
Interni revizor 

Саветник / 1 

 Укупно: 
Ukupno: 

0 радних места 
0 radnih mјesta 

2 радна места 
2 radna mјesta 

 
 
III Постојећи број запослених - функционера у Скупштини општине Сјеница на дан 
усвајања Кадровског плана и планирани број запослених - функционера у 
2023.години 
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III Postojeći broj zaposlenih- funkcionera  u Skupštini općine Sjenica, na dan usvajanja 
Kadrovskog plana i planirani broj zaposlenih- funkcionera  u 2023.godini 
 
Табела 6 Радни односи  у Скупштини општине 
Tabela 6 Radni odnos  u Skupštini općine 

Функционери 
Funkcioneri 

2022. 2023. 

Председник Скупштине 
општине 

Predsjednik Skupštine 
općine 

 
1 

 
1 

Заменик председника 
Скупштине општине 

Zamjenik predsjednika 
Skupštine općine 

 
1 

 
1 

Секретар Скупштине 
општине 

Sekretar Skupštine  
općine 

 
1 

 
1 

Укупно: 
Ukupno: 

3 3 

 
 
 
IV Постојећи број запослених-функционера у органу Председника општине 
Сјеница на дан усвајања Кадровског плана и планирани број запослених-
функционера у 2023.години 
IV Postojeći broj zaposlenih- funkcionera u organu Predsjednika općine Sjenica, na dan 
usvajanja Kadrovskog plana i planirani broj zaposlenih- funkcionera  u 2023.godini 
 
Табела 7- Радни односи Председник општине  
Tabela 7- Radni odnos Predsjednik općine 

Функционери 
Funkcioneri 

2022. 2023. 

Председник општине 
Predsjednik općine 

 
1 

 
1 

Заменик председника 
општине 

Zamjenik predsjednika općine 

 
1 

 
1 

Укупно: 
Ukupno: 

2 2 

 
V Постојећи број запослених-функционера у Општинском већу општине Сјеница 
на дан усвајања Кадровског плана и планирани број запослених-функционера у 
2023.години 
V Postojeći broj zaposlenih-funkcionera u Općinskom vijeću općine Sjenica, na dan 
usvajanja Kadrovskog plana i planirani broj zaposlenih- funkcionera  u 2023. godini 
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Табела 8-Радни односи у Општинском већу 
Tabela 8- Radni odnos  u Općinskom vijeću općine Sjenica 

Fункционери 
Funkcioneri 

2022. 2023. 

Чланови Општинског већа на 
сталном раду 

Članovi Općinskog vijeća na 
stalnom radu 

 
4 

 
5 

Укупно: 
Ukupno: 

 
4 
 

 
5 

 
 
VI – Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Сјеница 
на дан усвајања Кадровског плана и планирани број запослених у 2023.години 
VI – Postojeći broj zaposlenih u Općinskom pravobranilaštvu općine Sjenica na dan 
usvajanja Kadrovskog plana i planirani broj zaposlenih u 2023.godini 
 
Табела 9- Радни однос Општинском правобранилаштву 
Tabela 9 - Radni odnos u Općinskom pravobranilaštvu 

Службеници – извршиоци 
Službenici – izvršioci  
Функционери 
Funkcioneri 

Број 
извршилаца 

2022. 
Broj izvršilaca 

2022. 

Број 
извршилаца 

2023. 
Broj izvršilaca 

2023. 

Функционери 
Funkcioneri 

1 1 

Самостални саветник 
Samostalni savjetnik 

/ / 

Саветник 
Savjetnik 

/ / 

Млађи саветник 
Mlađi savjetnik 

/ / 

Сарадник 
Saradnik 

/ / 

Млађи сарадник 
Mlađi saradnik 

/ / 

Виши референт 
Viši referent 

/ / 

Референт 
Referent 

/ / 

Млађи референт 
Mlađi referent 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

1 радно 
место 

1 radnо 
mjestо 

 1 раднo 
место 

 1 radno 
mjesto 
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Намештеници 
Namještenici 

Број радних 
места 2022. 
Broj radnih 

mjesta 2022. 

Број радних 
места 2023. 
Broj radnih 

mjesta 2023. 

Прва врста радних места 
Prva vrsta radnih mjesta 

/ / 

Друга врста радних места 
Druga vrsta radnih mjesta 

/ / 

Трећа врста радних места 
Treća vrsta radnih mjesta 

/ / 

Четврта врста радних места 
Četvrta vrsta radnih mjesta 

/ / 

Пета врста радних места 
Peta vrsta radnih mjesta 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

0 радних 
места 

0 radnih 
mjesta 

0 радних 
места 

0 radnih 
mjesta 

 
 
 
Табела 10- Радни однос на одређено време (повећан обим посла) 
Tabela 10- Radni odnos na određeno vrijeme (povećan obim posla) 

Службеници – извршиоци 
Službenici – izvršioci  

Број извршилаца 2022. 
Broj izvršilaca 2022. 

Број извршилаца 2023. 
Broj izvršilaca 2023. 

Самостални саветник 
Samostalni savjetnik 

/ / 

Саветник 
Savjetnik 

/ / 

Млађи саветник 
Mlađi savjetnik 

/ / 

Сарадник 
Saradnik 

/ / 

Млађи сарадник 
Mlađi saradnik 

/ / 

Виши референт 
Viši referent 

/ 1 

Референт 
Referent 

/ / 

Млађи референт 
Mlađi referent 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

0 радних места 
0 radnih mjesta 

1 радно место 
1 radno mjesto 

 

Намештеници 
Namještenici 

Број радних места 2022. 
Broj radnih mjesta 2022 

Број радних места 2023. 
Broj radnih mjesta 2023 
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Прва врста радних места 
Prva vrsta radnih mjesta 

/ / 

Друга врста радних места 
Druga vrsta radnih mjesta 

/ / 

Трећа врста радних места 
Treća vrsta radnih mjesta 

/ / 

Четврта врста радних места 
Četvrta vrsta radnih mjesta 

/ / 

Пета врста радних места 
Peta vrsta radnih mjesta 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

0 раднa места 
0 radnih mjesta 

0 радних места 
0 radnih mjesta 

 
Табела 11 – Приправници 
Tabela 11 – Pripravnici  

Приправници 
Pripravnici 

Број извршилаца 2022. 
Broj izvršilaca 2022. 

Број извршилаца 2023. 
Broj izvršilaca 2023. 

Висока стручна спрема 
Visoka stručna sprema 

/ / 

Виша стручна спрема 
Viša stručna sprema 

/ / 

Средња стручна спрема 
Srednja stručna sprema 

/ / 

Укупно: 
Ukupno: 

0 раднa места 
0 radnih mjesta 

0 радних места 
0 radnih mjesta 

 
 

Члан 5. 
Član 5. 

Кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу 
општине Сјеница примењиваће се од   01.01.2023. године  
Kadrovski plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja  u službenom listu općine 
Sjenica a primjenjivaće 01.01.2023. godine 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 
 
Број:         /2022- од 15.12.2022.године 
Broj:        /2022-   od 15.12.2022.  godine       
                                                                         

                   Председник Скупштине општине, 
                                                                                                Predsjednik Skupštine općine,                                                                

                                                                             Нермин Камберовић 
              Nermin Kamberović 
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О б р а з л о ж е њ е 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Чланом 76. Закона предвиђено је да се кадровски план састоји  приказа броја 
запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на 
неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, број 
приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на 
одређено време планира у кабинету председника општине или због повећања обима 
посла.  
Članom 76. Zakona predviđeno je da se kadrovski plan sastoji prikaza broja zaposlenih prema 
radnim mjestima i zvanjima, broja zaposlenih sa radnim odnosom na neodređeno vrijeme koji 
su potrebni u godini za koju se donosi Kadrovski plan, broj pripravnika čiji se prijem planira i 
broj zaposlenih čiji se prijem u radni odnos na određeno vrijeme planira u kabinetu 
predsjednika općine ili zbog povećanja obima posla.  
 
Чланом 77. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) предвиђено је да се нацрт 
кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом 
буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тако да буде 
усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. 
Članom 77. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne 
samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016) predviđeno je da se nacrt kadrovskog plana 
priprema u skladu sa budžetskim kalendarom, istovremeno sa nacrtom budžeta autonomne 
pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, tako da bude usaglašen sa sredstvima 
obezbjeđenim budžetom. 
Ставом 3. истог члана предвиђено је да кадровски план у јединици локалне самоуправе 
усваја скупштина града, општине, односно градске општине истовремено са одлуком о 
буџету јединице локалне самоуправе, односно градске општине. 
Stavom 3. istog člana predviđeno je da kadrovski plan u jedinici lokalne samouprave usvaja 
skupština grada, općine, odnosno gradske općine istovremeno sa odlukom o budžetu jedinice 
lokalne samouprave, odnosno gradske općine. 
 
У 2022. години 5 запослених у Општинској управи отишло је у старосну пензију, док  1 
запосленом мирује радни однос због избора на функцију. У истој години, након 
спроведеног интерног и јавног конкурса, извршен је пријем  1 лица у радни однос на 
неодређено време у звању виши референт.  
U 2022. godini 5 zaposlenih u Opštinskoj upravi  otišlo je u starosnu penziju, dok  1 
zaposlenom miruje radni odnos zbog izbora na funkciju. U istoj godini, nakon sprovedenog 
internog i javnog konkursa, izvršen je prijem  1 lica u radni odnos na neodređeno vrijeme u 
zvanju viši referent.  
 
У току 2023. године планира се запошљавање  на основу одлива из претходне године 
као и на основу сагласности Комисије Владе Републике Србије.  
U toku 2023. godine planira se zapošljavanje na osnovu odliva iz prethodne godine  kao i na 
osnovu saglasnosti Komisije Vlade Republike Srbije.  
 
Број службеника и намештеника који ће испунити услов за одлазак у пензију у 2023. 
години је 5. 
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Broj službenika i namještenika koji će ispuniti uslov za odlazak u penziju u 2023. godini je 5. 
 
Планирано повећање броја запослених је неопходно због одласка запослених у 
старосну пензију, повећаног обима посла, а све циљу како би Општинска управа 
општине Сјеница могла правовремено и у складу са Законом обављати послове.  
Planirano povećanje broja zaposlenih je neophodno zbog odlaska zaposlenih u starosnu 
penziju, povećanog obima posla, a sve u cilju kako bi  Općinska uprava općine Sjenica mogla 
pravovrjemeno i u skladu sa Zakonom obavljati poslove. 
 
Попуњавање радних места, пријем у радни однос на неодређено и одређено време због 
повећаног обима посла биће допуштено само уз  добијене сагласности Комисије Владе 
Републике Србије (осим када је у питању одлив), ако су радна места предвиђена 
Кадровским планом за текућу годину, Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места и ако су средства обезбеђена Одлуком о буџету општине 
Сјеница за 2023.годину. 
Popunjavanje radnih mjesta, prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme zbog 
povećanog obima posla biće dopušteno samo uz  dobijene saglasnosti  Komisije Vlade 
Republike Srbije (osim kada je u pitanju odliv), ako su radna mjesta predviđena Kadrovskim 
planom za tekuću godinu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 
i ako su sredstva obezbjeđena Odlukom o budžetu općine Sjenica za 2023.godinu. 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-20 
Broj: 06-37/2022-20 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 6 stav 2. Uredbe o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja 
neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne 
svojine putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, člana 45. Statuta opštine 
Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“ broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica na 
sednici održanoj 15.12.2022. godine donosi sledeće 
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REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA DAVANJE U 
ZAKUP, OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE 

SJENICA 
 
I 

Razrešavaju se članovi Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u 
javnu svojinu opštine Sjenica i to: 
 
Novak Dumić, predsednik komisije  
Adnan CIljević, član  
Ismet Mahmutović, član  
Budo Dumić, član  
Read Hamidović, član  

II 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i isto se ima objaviti u „Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica“. 

 
Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-30 
Broj: 06-37/2022-30 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 6. stav 2. Uredbe o uslovima i postupku sprovodjenja pribavljanja i otudjenja 

neposrednom pogodbom ,kao i davanja u zakup, pribavljanja i otudjenja nepokretnosti iz javne 

svojine  putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, člana 45. Statuta opštine 

Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 2/2019 i 7/2019), Skupština Opštine Sjenica 

na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donosi 

 

R E Š E NJ E 

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP, OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE 

NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SJENICA 
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I Obrazuje se Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu 

svojinu Opštine Sjenica (u nastavku: Komisija) u sastavu: 

1. Marija Petaković, predsednica 

2. Haris Brulić – član, 

3. Ljubiša Kaličanin – član, 

4. Budo Dumić – član, 

5. Read Hamidović – član. 

II Zadaci Komisije utvrdjeni su odredbama Uredbe o uslovima i postupku sprovodjenja 

pribavljanja i otudjenja neposrednom pogodbom,davanja u zakup stvari u javnoj svojini i 

postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismeniuh ponuda. 

III Sredstva potrebna za rad Komisije padaju na teret budžeta Opštine Sjenica. 

IV Komisija se obrazuje na mandatni period od 4 godine. 

V Ovo Rešenje stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u “Opštinskom službenom 

glasniku Sjenica”. 

 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-30-1 
Broj: 06-37/2022-30-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu čl. 32 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014, 
101/2016 i 47/2018) i čl. 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, br. 
2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15. decembra 2022. godine, 
donela je  

ZAKLJUČAK 
 

 Skupština opštine Sjenica zahteva “od Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i 
sela DOO” Sjenica, kao jedan od osnivača istog, dostavljanje dokumentacije i podataka koji 
se odnose na pokretnu nepokretnu imovinu kojom raspolaže (laboratorije, mehanizacije, 
vlasništva nad objektom i zemljištem) u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog zaključka. 
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Скупштина општине Сјеница 

Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-26 
Broj: 06-37/2022-26 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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На основу чл. 32 став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 147/2018), чл. 45 Статута општине 
Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“ број 2/19 и 7/19), члана 10. Уговора о 
оснивању предузећа, Скупштина општине Сјеница, на седници одржаној дана 
15.12.2022. године, доноси  
 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА 
ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА У СКУПШТИНИ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 

„БАЊИЦА“ 
 

I 
Овлашћени представник општине Сјеница, Анида Муховић из Сјенице, разрешава се 
дужности члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу, за управљање 
чврстим комуналним отпадом на територији општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и 
Сјеница „РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА ДОО“, Нова Варош. 
 

II 
Именује се овлашћени представник општине Сјеница, Фатма Хајрадиновић из Сјенице, 
за члана Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 
комуналним отпадом на територији Општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница 
„РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА ДОО“, Нова Варош на период од 
четири године. 
 

III 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском 
службеном гласнику Сјеница“. 
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Образложење 
 

Решењем Скупштине општине Сјеница за члана Скупштине Регионалне санитарне 
депоније „Бањица“ именована је Анида Муховић из Сјенице на период од четири године. 
Решење о разрешењу именоване донето је на основу чл. 10 став 6. Уговора о оснивању 
друштва са ограниченом одговорношћу, који предвиђа да оснивач може разрешити 
овлашћеног представника Скупштине при чему није дужан да наведе разлоге за 
разрешење. 
Именовање новог, овлашћеног представника, општине Сјеница за члана Скупштине 
Друштва „РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА Д.О.О“ Нова Варош, је у 
складу са чланом 10. став 2 и 3. Уговора о оснивању друштва. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-5 
Broj: 06-37/2022-5 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 43. stav 5, člana 45. stav 7. i 8. Zakona o lokalnој samoupravi („Sl. Glasnik 
RS“, broj 129/2007, 83/2014, 47/2018), člana 68. Zakona o lokalnim izborima („Službeni 
glasnik RS“ broj 14/22) člana 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, 
broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela je  
 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI 
OPŠTINE SJENICA 

 
I 

Utvrđuje se da je mandat odbornika u Skupštini opštine Sjenica prestao: 
1. Dinelu Eminoviću, odborniku sa izborne liste „Evropska Sjenica-Rasim Ljajić“, 

podnošenjem ostavke. 

II 
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i isto se ima objaviti u „Opštinskom               
službenom glasniku Sjenica“. 
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Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-2-1 
Broj: 06-37/2022-2-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 43. stav 5, člana 45. stav 7. i 8. Zakona o lokalnој samoupravi („Sl. Glasnik 
RS“, broj 129/2007, 83/2014, 47/2018), člana 68. Zakona o lokalnim izborima („Službeni 
glasnik RS“ broj 14/22) člana 45 Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, 
broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela je  
 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI 
OPŠTINE SJENICA 

 
I 

Utvrđuje se da je mandat odbornika u Skupštini opštine Sjenica prestao: 
1. Rejhanu Kurtoviću odborniku sa izborne liste „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde 

i pomirenja“, podnošenjem ostavke. 

 
II 

Rešenje stupa na snagu danom donošenja i isto se ima objaviti u „Opštinskom               
službenom glasniku Sjenica“. 

 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-2 
Broj: 06-37/2022-2 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 
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Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 64 Zakona o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS”, broj 14/22), člana 36. 
Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 2/19 i 7/19) i člana 10. 
Poslovnika SO-e Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 7/19, 10/21, 15/21), 
Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela je  
 

REŠENJE 
O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE SJENICA  

 
I 

Potvrđuje se mandat odbornika u Skupštini opštine Sjenica i to: 
Seldi Selmanović, odbornici sa Izborne liste „Evropska Sjenica-Rasim Ljajić“. 

 
II 

Mandat odbornici Skupštine opštine Sjenica počinje da teče danom potvrđivanja mandata. 
 

III 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Obrazloženje 

 
 Prema odredbi čl. 56. stav 1, 2 i 5. Zakona o lokalnim izborima i odredbama čl. 10 
Poslovnika Skupštine opštine Sjenica o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine odlučuje 
se na sednici Skupštine opštine Sjenica. Potvrđivanje mandata odbornika vrši se na osnovu 
uverenja o izboru za odbornike i izveštaja izborne komisije o sprovedenim izborima za 
odbornike. Utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za odbornike sa izveštajem izborne 
komisije vrši odbor za administrativno-mandatna pitanja, koji obrazuje Skupština, na predlog 
predsedavajućeg većinom glasova prisutnih kandidata za odbornike u skladu sa zakonom.  
 O potvrđivanju mandata odbornika na osnovu Izveštaja odbora za administrativno-
mandatna pitanja Skupština odlučuje javnim glasanjem. U glasanju učestvuju kandidati za 
odbornike kojima su mandati dodeljeni u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima i koji imaju 
uverenje izborne komisije da su izabrani za odbornika. 
Na osnovu Odbora za administrativno mandatna pitanja Skupštine opštine Sjenica, da je 
uverenje za odbornika saglasno sa Izveštajem opštinske izborne komisije, Skupština opštine 
Sjenica je sa 28 glasova ZA, potvrdila mandat odbornice, u smislu stava prvog dispozitiva 
odluke. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 
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Број: 06-37/2022-3 
Broj: 06-37/2022-3 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 64 Zakona o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS”, broj 14/22), člana 36. 
Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 2/19 i 7/19) i člana 10. 
Poslovnika SO-e Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 7/19, 10/21, 15/21), 
Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela je  
 

REŠENJE 
O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE SJENICA  

 
I 

Potvrđuje se mandat odbornika u Skupštini opštine Sjenica i to: 
Mersiji Camović, odbornici sa Izborne liste „Akademik Muamer Zukorlić-Stranka pravde i 
pomirenja“. 

II 
Mandat odbornici Skupštine opštine Sjenica počinje da teče danom potvrđivanja mandata. 

 
III 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
 

 Prema odredbi čl. 56. stav 1, 2 i 5. Zakona o lokalnim izborima i odredbama čl. 10 
Poslovnika Skupštine opštine Sjenica o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine odlučuje 
se na sednici Skupštine opštine Sjenica. Potvrđivanje mandata odbornika vrši se na osnovu 
uverenja o izboru za odbornike i izveštaja izborne komisije o sprovedenim izborima za 
odbornike. Utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za odbornike sa izveštajem izborne 
komisije vrši odbor za administrativno-mandatna pitanja, koji obrazuje Skupština, na predlog 
predsedavajućeg većinom glasova prisutnih kandidata za odbornike u skladu sa zakonom.  
 O potvrđivanju mandata odbornika na osnovu Izveštaja odbora za administrativno-
mandatna pitanja Skupština odlučuje javnim glasanjem. U glasanju učestvuju kandidati za 
odbornike kojima su mandati dodeljeni u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima i koji imaju 
uverenje izborne komisije da su izabrani za odbornika. 
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Na osnovu Odbora za administrativno mandatna pitanja Skupštine opštine Sjenica, da je 
uverenje za odbornika saglasno sa Izveštajem opštinske izborne komisije, Skupština opštine 
Sjenica je sa 28 glasova ZA, potvrdila mandat odbornice, u smislu stava prvog dispozitiva 
odluke. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-3-1 
Broj: 06-37/2022-3-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 100. stav 1. tačka 2., a u vezi sa članom 68. 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, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i člana 45. stav 1. tačka 21. 
Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 2/2019), Skupština opštine 
Sjenica, na sednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donela je: 
 

R E Š E NJ E 
 

I.OTUĐUJE SE iz javne svojine opštine Sjenica neposrednom pogodbom uz naknadu 
i prenosi u svojinu Selmanović Hasiba i Selmanović Sabahudina oba iz Sjenice, ul. Milorada 
Jovanovića bb, KP broj 1208/5 u ulici Milorada Jovanovića u površini od 32 m2, upisanoj u 
Listu nepokretnosti broj 5343 KO Sjenica, kao javna svojina opštine Sjenica, sa obimom udela 
1/1, radi formiranja građevinske parcele. 

Građevinsku parcelu po Projektu preparcelacije broj 035-33/2013 od 29.01.2013. 
godine čini napred pobrojana katastarska parcela koja je u svojini opštine Sjenica i katastarska 
parcela broj 756/1, koja je u svojini podnosioca zahteva upisana u Listu nepokretnosti broj 
1033 KO Sjenica, na ime Selmanović Sabahudin i Selmanović Hasib, sa obimom udela 1/2 u 
površini od 675 m2. 

II.Vlasnik pribavljenog zemljišta je dužan da Opštini Sjenica plati naknadu u iznosu od 
26.400,00 i slovima (dvadesetšesthiljadačetiristotine) dinara po m2, odnosno plati celokupan 
iznos naknade za zemljište u iznosu od 844.800,00 dinara i slovima 
(osamstočetrdesetčetirihiljadeosamsto) dinara, u roku od 15 dana od dana prijema 
rešenja. 
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III.U slučaju da vlasnik pribavljenog zemljišta ne uplati celokupan iznos naknade u roku 
naznačenom u stavu 2. dispozitiva ovog rešenja gubi pravo na otuđeno zemljište. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
Selmanović Hasib i Selmanović Sabahudin iz Sjenice, ul. Milorada Jovanovića bb, 

Skupštini opštine Sjenica, Komisiji za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti 
podneli su zahtev broj 031-708/2022 od 11.08.2022. godine, kojim od opštine Sjenica traže da 
neposrednom pogodbom pribave građevinsko zemljište, odnosno katastarsku parcelu broj 
1208/5, u ulici Milorada Jovanovića u površini od 32 m2, upisanoj u Listu nepokretnosti broj 
5343 KO Sjenica, kao javna svojina opštine Sjenica, sa obimom udela 1/1, radi formiranja 
građevinske parcele koja je Projektom preparcelacije broj 035-33/2013 od 29.01.2013. godine, 
predviđena kao građevinska parcela koju čini katastarska parcela broj 756/1, koja je u 
vlasništvu podnosioca zahteva i katastarska parcela broj 1208/5, čiji je vlasnik opština Sjenica. 

Uz podneti zahtev imenovani je priložio sledeću dokumentaciju: 
-Kopiju plana parcele broj 953-1/2022-25 od 21.02.2022. godine; 
-List nepokretnosti broj 1033 KO Sjenica od 21.02.2022. godine; 
-List nepokretnosti broj 5343 KO Sjenica od 21.02.2022. godine;  
-Informaciju o lokaciji broj 07-353-188/2021 od 12.10.2021. godine, izdata od strane Odeljenja 
za urbanizam, imovinsko - pravne poslove i zaštitu životne sredine; 
-Saglasnost OJP-a broj:službeno/2022 od 12.04.2022. godine na projekat preparcelacije a u 
cilju ispravke granica parcela. 

Po zahtevu Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti broj:031-
708/2022 od 11.08.2022. godine, Ministarstvo finansija , Poreska uprava – Odsek za kontrolu 
malih lokacija Nova Varoš svojim aktom broj 074-464-08-00028/2022 od 26.08.2022. godine, 
utvrdilo je cenu za predmetno zemljište koje se daje neposrednom pogodbom za kompletiranje 
građevinske parcele. 

Uvidom u podneti zahtev, priloženu dokumentaciju i dokumentaciju pribavljenu po 
službenoj dužnosti utvrđeno je sledeće i to:  
-da je KP broj 756/1 KO Sjenica u svojini podnosioca zahteva, upisana u Listu nepokretnosti 
broj 1033 KO Sjenica, u ulici Milorada Jovanovića u ukupnoj površini od 675 m2,   
-da je KP broj 1208/5 KO Sjenica u svojini opštine Sjenica, upisana u Listu nepokretnosti broj 
5343 KO Sjenica, u ulici Milorada Jovanovića u ukupnoj površini od 32 m2 sa obimom udela 
1/1,  
-da ista ne ispunjava uslove za posebnu građevinsku parcelu, kao i da je manje površine od 
parcele kojoj se pripaja, 
-da KP broj 756/1 i 1208/5 KO Sjenica po projektu preparcelacije broj 035-33/2013 od 
29.01.2013. godine čine jednu građevinsku parcelu, predviđena za mešovitu namenu.  

S obzirom da su podnosioci zahteva podneli svu potrebnu dokumentaciju koja je 
predviđena Zakonom o planiranju i izgradnji i da isti ispunjava uslove za pribavljanje zemljišta 
neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske parcele, primenom odredbi člana 100. 
stav 1. tačka 2., a u vezi sa članom 68. 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, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 
dr.zakon, 9/2020 i 52/2021), odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rešenja. 

Vlasnik pribavljenog zemljišta je dužan da Opštini Sjenica kao dosadašnjem vlasniku 
zemljišta plati iznos naknade za zemljište u iznosu od 26.400,00 i slovima 
(dvadesetšesthiljadačetiristotine) dinara po m2, odnosno plati celokupan iznos naknade za 
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zemljište u iznosu od 844.800,00 dinara i slovima (osamstočetrdesetčetirihiljadeosamsto) 
dinara, u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja. 

Nakon donošenja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom 
zaključuje se Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta između Predsednika opštine, odnosno 
lica ovlašćenog od strane Predsednika opštine i lica kojem se građevinsko zemljište otuđuje u 
roku od 30 dana od dana donošenja rešenja. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-11 
Broj: 06-37/2022-11 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 5. i 9. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 

88/11, 104/16 i 95/18), člana 3. Odluke o opštim uslovima za održavanje i korišćenje javnih 

lokalnih vodovoda u seoskim naseljima na teritoriji opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik 

Sjenica“, broj 10/2022) i člana 45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, 

broj 2/19 i 7/19), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela je 

 

ODLUKU  
O POVERAVANJU POSLOVA  

UPRAVLJANJA, KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA 
SEOSKIH VODOVODA JKP „SEOSKI VODOVODI“ SJENICA 

 

Član 1. 

Poslovi upravljanja, korišćenja i održavanja seoskih vodovoda u seoskim naseljima na 

teritoriji opštine Sjenica i to: 

-Vodovod Duga Poljana – Draževiće, 

-Vodovod Zaječiće - Medare - Breza, 

-Vodovod Dragojloviće, 

-Vodovod Vrhsjenice, 

-Vodovod Dubinje, 
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-Vodovod Gornja Vapa, 

-Vodovod Bagačiće, 

-Vodovod Čipalje, 

-Vodovod Boguti, 

-Vodovod Višnjice, 

-Vodovod Raspoganče, 

-Vodovod Naselje, 

-Vodovod Veskoviće, 

-Vodovod Štavalj, 

-Vodovod Kneževac, 

-Vodovod Bare, 

-Vodovod Lopiže, 

-Vodovod Buđevo, 

-Pešterski vodovod, sela Bioc, Bolјare, Doliće, Karajukića bunari, Poda, Ugao i Gilјeva, 

-Vodovod Gonje, 

-Vodovod Brnjica, 

-Vodovod Crvsko, 

-Vodovod Trijebine, 

-Vodovod Rasno, 

-Vodovod Kamešnica, 

-Vodovod Dunišiće, 

-Vodovod Ponorac, 

-Vodovod Kladnica, 

-Vodovod Ursule, 

-Vodovod Sugubine, 

-Vodovod Dujke, 

-Vodovod Raždaginja, 

-Vodovod Krće, 

-Vodovod Stup, 

-Vodovod Žitniće, 

-Vodovod Žabren, 

-Vodovod Šare, 

-Vodovod Tuzinje, 

-Vodovod Kijevci, 

-Vodovod Čitluk, 

-Vodovod Dubnica, 

-Vodovod Dragojloviće. 

poveravaju se Javnom komunalnom preduzeću „Seoski vodovodi“Sjenica (u daljem tekstu: 

JKP „SEOSKI VODOVODI“ Sjenica). 

Član 2. 

Opština Sjenica je u obavezi da sprovede postupak ozakonjenja pojedinih seoskih 

vodovoda koji su izgrađeni bez odobrenja za izgradnju. 
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   Član 3. 

Preuzimanje postojećih lokalnih vodovoda sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o 

merama i kriterijumima za preuzimanje lokalnih seoskih vodovoda na teritoriji opštine Sjenica. 

Pravilnik iz stava 1. ovog člana doneće Opštinsko veće opštine Sjenica na predlog JKP 

„Seoski vodovodi“Sjenica u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Pre preuzimanja seoskih vodovoda stručno telo koje obrazuje predsednik opštine 

Sjenica sačinjeno od predstavnika JKP „Seoski vodovodi“Sjenica i Opštinske uprave, u 

obavezi je da izvrši pregled seoskih vodovoda i sačini procenu neophodnih radova i sanitarnih 

mera, kao i njihovu vrednost, potrebnih za nesmetano funkcionisanje istih, u roku od 90 dana 

od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

  

  Član 4. 

Po sačinjavanju procene iz člana 3. stav 3. ove Odluke zaključuje se poseban ugovor 

između opštine Sjenica i JKP „Seoski vodovodi“ Sjenica o regulisanju međusobnih prava i 

obaveza, uključujući i udeo troškova koji će snositi opština Sjenica i JKP „Seoski vodovodi“ 

Sjenica. 

Komunalnu delatnost snabdevanja vodom, u naseljenim mestima u kojima postoje 

seoski vodovodi a kojima trenutno upravlja i koje održava opština Sjenica, preuzima JKP 

„Seoski vodovodi“ Sjenica, danom zaključenja ugovora. 

JKP „Seoski vodovodi“ Sjenica će nakon preuzimanja seoskih vodovoda zaključiti 

pojedinačne ugovore sa korisnicima komunalnih usluga.  

 

  Član 5. 

Ugovorom koji će zaključiti JKP „Seoski vodovodi“ Sjenica i korisnici seoskih vodovoda 

biće regulisana međusobna prava i obaveze koje se odnose na održavanje, korišćenje, visinu 

naknade za utrošenu vodu, kontrolu i naplatu utrošene vode, raspodelu raspoložive količine 

vode i dr. 

Član 6. 

Sredstva za obavljanje poslova obezbeđuju se iz: 

-budžeta opštine Sjenica, 

-cene za utrošenu vodu, 

-od namenskih sredtava korisnika vodovoda, 

-naknade za priključak, 

-i drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

Član 7. 

Nadzor nad sprovođenjem odredbi ove odluke vrši Opštinska uprava – Odeljenje za 

privredu i razvoj. 

Poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom odredbi ove odluke vrši Odeljenje za 

inspekcijske poslove preko komunalne inspekcije. 
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Član 8. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Opštinskom 

službenom glasniku Sjenica“. 

 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-27 
Broj: 06-37/2022-27 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Na osnovu člana 100. stav 1. tačka 2., a u vezi sa članom 68. 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, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i člana 45. stav 1. tačka 21. 
Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 2/2019), Skupština opštine 
Sjenica, na sednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donela je: 

 
R E Š E NJ E 

 
I.OTUĐUJE SE iz javne svojine opštine Sjenica neposrednom pogodbom uz naknadu 

i prenosi u svojinu Smajović Esada iz Sjenice, KP broj 287/44 u ulici Reka u površini od 118 
m2, upisana u Listu nepokretnosti broj 4696 KO Sjenica, kao javna svojina opštine Sjenica, sa 
obimom udela 1/1, radi formiranja građevinske parcele, koju čini napred pobrojana katastarska 
parcela i katastarske parcele broj 566/7 u površini od 390 m2 i 562/14 u površini od 40 m2, 
koje su u svojini podnosioca zahteva upisane u Listu nepokretnosti broj 3943 KO Sjenica, na 
ime Smajović Esad, a koja je namenjena za organizaciju različitih sadržaja poslovno-
proizvodnog karaktera, usluga, trgovine, turizma, ugostiteljstva, stanovanja i dr. 

II.Vlasnik pribavljenog zemljišta je dužan da Opštini Sjenica plati naknadu u iznosu od 
8.819,00 i slovima (osamhiljadaosamstodevetnaest) dinara po m2, odnosno plati celokupan 
iznos naknade za zemljište u iznosu od 1.040.642,00 dinara i slovima 
(miliončetrdesethiljadašestočetrdesetdva) dinara, u roku od 15 dana od dana prijema 
rešenja. 

III.U slučaju da vlasnik pribavljenog zemljišta ne uplati celokupan iznos naknade u roku 
naznačenom u stavu 2. dispozitiva ovog rešenja gubi pravo na otuđeno zemljište. 
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O b r a z l o ž e nj e 

 
Smajović Esad iz Sjenice, Skupštini opštine Sjenica, Komisiji za davanje u zakup, 

otuđenje i pribavljanje nepokretnosti podneo je zahtev broj 022-211/2022 od 27.06.2022. 
godine, kojim od opštine Sjenica traži da neposrednom pogodbom pribavi građevinsko 
zemljište, odnosno katastarsku parcelu broj 287/44, u ulici Reka, u površini od 118 m2, 
upisanoj u Listu nepokretnosti broj 4696 KO Sjenica, kao javna svojina opštine Sjenica, sa 
obimom udela 1/1, radi formiranja građevinske parcele koju čine katastarske parcele broj 566/7 
i 562/14, koje su u vlasništvu podnosioca zahteva i katastarska parcela broj 287/44, čiji je 
vlasnik opština Sjenica, a koja namenjena za organizaciju različitih sadržaja poslovno-
proizvodnog karaktera, usluga, trgovine, turizma, ugostiteljstva, stanovanja i dr. 

Uz podneti zahtev imenovani je priložio sledeću dokumentaciju: 
-Kopiju plana parcele broj 953-1/2021-149 od 24.11.2021. godine; 
-List nepokretnosti broj 3943 od 24.08.2022. godine za KP broj 562/14 KO Sjenica, 
-List nepokretnosti broj 3943 od 24.08.2022. godine za KP broj 566/7 KO Sjenica,  
-List nepokretnosti broj 4696 od 24.12.2021. godine za KP broj 287/44 KO Sjenica, 
-Informaciju o lokaciji broj 07-353-227/2021 od 06.12.2021. godine, izdata od strane Odeljenja 
za urbanizam, imovinsko - pravne poslove i zaštitu životne sredine, 
-Saglasnost OJP-a broj:službeno/2022 od 23.06.2022. godine na projekat preparcelacije a u 
cilju ispravke granica parcela. 

Po zahtevu Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti broj:022-
211/2022 od 19.08.2022. godine, Ministarstvo finansija , Poreska uprava – Odsek za kontrolu 
malih lokacija Nova Varoš svojim aktom broj 074-464-08-00027/2022 od 26.08.2022. godine, 
utvrdilo je cenu za predmetno zemljište koje se daje neposrednom pogodbom za kompletiranje 
građevinske parcele. 

Uvidom u podneti zahtev, priloženu dokumentaciju i dokumentaciju pribavljenu po 
službenoj dužnosti je utvrđeno da KP broj 566/7 KO Sjenica u površini od 390 m2 i KP broj 
562/14 u površini od 40 m2 u svojini podnosioca zahteva, obe upisane u Listu nepokretnosti 
broj 3943 KO Sjenica, u ulici Save Kovačevića i Čair i da zajedno sa KP broj 287/44 koja je 
upisana u Listu nepokretnosti broj 4696 KO Sjenica, kao javna svojina opštine Sjenica, sa 
obimom udela 1/1, u površini od 118 m2, čine jednu građevinsku parcelu.  

Obzirom da je Smajović Esad iz Sjenice podneo svu potrebnu dokumentaciju koja je 
predviđena Zakonom o planiranju i izgradnji i da isti ispunjava uslove za pribavljanje zemljišta 
neposrednom pogodbom za kompletiranje građevinske parcele radi ispravke granica susedne 
parcele i formiranja građevinske parcele, primenom odredbi člana 100. stav 1. tačka 2., a u 
vezi sa članom 68. 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, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr.zakon, 
9/2020 i 52/2021) i člana 45. stav 1. tačka 21. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni 
glasnik Sjenica“, broj 2/2019), odlučeno je kao u tački 1. dispozitiva ovog rešenja. 

Vlasnik pribavljenog zemljišta je dužan da Opštini Sjenica kao dosadašnjem vlasniku 
zemljišta plati iznos naknade za zemljište u iznosu od 8.819,00 i slovima 
(osamhiljadaosamstodevetnaest) dinara po m2, odnosno plati celokupan iznos naknade za 
zemljište u iznosu od 1.040.642,00 dinara i slovima 
(miliončetrdesethiljadašestočetrdesetdva) dinara, u roku od 15 dana od dana donošenja 
rešenja. 
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Nakon donošenja rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom 
zaključuje se Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta između Predsednika opštine, odnosno 
lica ovlašćenog od strane Predsednika opštine i lica kojem se građevinsko zemljište otuđuje u 
roku od 30 dana od dana donošenja rešenja. 
 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-10 
Broj: 06-37/2022-10 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

47 
 
Na osnovu čl. 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 
83/2014, 101/2016 i 47/2018), člana 130 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(„Sslužbeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon i 6/2020) 
i čl. 45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 2/19 i 7/19), 
Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela, sledeće 
 

REŠENJE 
 
I 

Određuje se Snežana Knežević , za predstavnika opštine Sjenica u  Stručnom aktivu za 
zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  “OŠ “Branko Radičević” 
Štavalj, koji će imenovati organ škole. 
 

II 
Ovo rešenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Opštinskom službenom glasniku 
Sjenica“. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-12 
Broj: 06-37/2022-12 
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У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

48 
 
Na osnovu čl. 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 
83/2014, 101/2016 i 47/2018), člana 130 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(„Sslužbeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon i 6/2020) 
i čl. 45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 2/19 i 7/19), 
Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela, sledeće 
 

REŠENJE 
 
I 

Određuje se Emir Halković , za predstavnika opštine Sjenica u  Stručnom aktivu za razvojno 
planiranje gimnazije “Jezdimir Lović” Sjenica, koji će imenovati organ škole. 
 

II 
Ovo rešenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica“. 
 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-8 
Broj: 06-37/2022-8 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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49 
 
Na osnovu čl. 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 
83/2014, 101/2016 i 47/2018), člana 130 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(„Sslužbeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon i 6/2020) 
i čl. 45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 2/19 i 7/19), 
Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela, sledeće 
 

REŠENJE 
 
I 

Određuje se Mira Kiković , za predstavnika opštine Sjenica u  Stručnom aktivu razvojno 
planiranje  “OŠ “Branko Radičević” Štavalj, koji će imenovati organ škole. 
 

II 
Ovo rešenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica“. 
 
Rešenje dostaviti: 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-12-1 
Broj: 06-37/2022-12-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

50 
 
Na osnovu čl. 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 
83/2014, 101/2016 i 47/2018), člana 130 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(„Sslužbeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon i 6/2020) 
i čl. 45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 2/19 i 7/19), 
Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela, sledeće 
 

REŠENJE 
 
I 

Određuje se Milica Biočanin , za predstavnika opštine Sjenica u  Timu za obezbeđivanje 
kvaliteta I razvoj škole “OŠ “Branko Radičević” Štavalj, koji će imenovati organ škole. 
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II 

Ovo rešenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica“. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-12-3 
Broj: 06-37/2022-12-3 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

51 
 

Na osnovu čl. 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 
83/2014, 101/2016 i 47/2018), člana 130 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(„Sslužbeni glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 10/2019, 27/2018-dr.zakon i 6/2020) 
i čl. 45. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 2/19 i 7/19), 
Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 15.12.2022. godine, donela, sledeće 
 

REŠENJE 
 
I 

Određuje se Milica Avramović , za predstavnika opštine Sjenica u  Timu za samovrednovanje 
rada škole “OŠ “Branko Radičević” Štavalj, koji će imenovati organ škole. 
 

II 
Ovo rešenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica“. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-12-2 
Broj: 06-37/2022-12-2 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 
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Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

52 
 
Скупштина општине Сјеница на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 
45. Статута општине Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“ бр. 2/19 и 7/19)  и 
члана 41 Пословника Скупштине општине Сјеница („Општински службени гласник 
Сјеница“ бр. 7/19, 10/21 и 15/21) на седници одржаној 15.12.2022. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О избору члана Општинског већа општине Сјеница 

 
Нурадину Куртовићу, члану општинског већа општине Сјеница, престаје функција дана 
15.12.2022. године, услед подношења оставке  
 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-4-1 
Broj: 06-37/2022-4-1 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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Скупштина општине Сјеница на основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 
45. Статута општине Сјеница („Општински службени гласник Сјеница“ бр. 2/19 и 7/19)  и 
члана 41 Пословника Скупштине општине Сјеница („Општински службени гласник 
Сјеница“ бр. 7/19, 10/21 и 15/21) на седници одржаној 15.12.2022. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О избору члана Општинског већа општине Сјеница 

 
1. Еркан Хаџић, дипл. економиста из Сјенице изабран је за члана Општинског већа 

општине Сјеница. 
2. Члан Општинског већа налази се на сталном раду. 

Зарада и друга новчана примања члана општинског већа обрачунаваће се почев 
од 01.01.2023. године 

3. Ово Решење објавити у „Општинском службеном гласнику Сјеница '' 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-4-2 
Broj: 06-37/2022-4-2 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 

 
 

54 
 

На основу члана 77. и 78. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ( „ Сл.гласник РС“ бр.87/2018), члан 20. Тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2018) и члана 15.тачка 8. Статута општине 
Сјеница („Службени гласник општине Сјеница“ бр. 2/19 и 7/19) Скупштина општине 
Сјеница на седници одржаној дана 15.12.2022.године донела је 
 

ОДЛУКУ 
Именовању повереника и заменика повереника у месним заједницама на 

територији општине Сјеница 
 

Члан 1. 
 

 За обављање послова заштите и спасавања у месним заједницама на територији 
општине Сјеница именују се повереници  и заменици повереника у следећем саставу: 
 

1. МЗ СЈЕНИЦА 
 
I КВАРТ-Север А Ново насеље 
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- Билаловић Хазир           повереник 
- Пурковић Бењамин       заменик повереника 
- Куртовић Нурадин        повереник 
- Тахировић Бахтијар      заменик повереника 
- Луковић Дарко               повереник 
- Думић Раденко               заменик повереника 
- Нуховић Нусрет             повереник 
- Мујагић Џелал                заменик повереника 
 

      I КВАРТ- Север Б Мало Дубиње 
 

- Вејсиловић Рамиз            повереник 
- Вејсиловић Бењамин      заменик повереника 
- Васојевић Бобан               повереник 
- Марковић Вујица             заменик повереника 
- Богућанин Рамиз              повереник 
- Пузовић Еџевид               заменик повереника 

 
I КВАРТ – Центар,Букреш,Турбе 
 

- Циљевић Хазбо         повереник 
- Циљевић Аднан        заменик повереника 
- Хамидовић Мунир    повереник 
- Салаковић Туфик      заменик повереника 
- Колашинац Емир       повереник 

   -     Коштребић Сеад        заменик повереника 
- Хајрадиновић Харун    поверени 
- Хајрадиновић сафет 
 
I КВАРТ- Стара млекара,Хучаљка,Фармино насеље  
 
- Дрндић Ибрахим         повереник 
- Дрндић Рамо                заменик повереника 
- Ејуповић Санела          повереник 
- Бихорац Емир              заменик повереника 
- Халковић Сафет          повереник 
- Кахровић Аћиф            заменик повереника 
 
II КВАРТ – Центар,Барутхана,Махмутовића махала 
 
- Думић Драгомир          повереник 
- Думић Миљан               заменик повереника 
- Зекић Ајнур                   повереник 
- Махмутовић Ризах       заменик повереника 
- Брулић Ален                  повереник 
- Шољанин Фахрудин    заменик повереника 
- Нишић Сулејман          повереник 
- Нишић Суад                  заменик повереника 
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II КВАРТ – Глибан 
 
- Милинковић Андрија    повереник 
- Вуканић Милован          заменик повереника 

 
 

- Чингић Бењамин            поверник 
- Ђурић Милисав              заменик повереника 
- Врцић Муамер                 повереник 
- Суљевић Алдин               заменик повереника 
 
III КВАРТ- Шанац 
 
- Шољанин Неркез            повереник 
- Папић Нурчо                    заменик повереника 
- Папић Зено                       повереник 
- Хрњак Кемо                      заменик повереника 
- Црновршанин Харун       повереник 
- Бандић Сабит                    заменик повереника 
 
III KВАРТ- Мухаџер махала 
 
- Бошковић Младен               повереник 
- Пајевић Велибор                 заменик повереника 
- Јеринић Нинослав               повереник 
- Миликић Радован               заменик повереника 
- Дуран Џенан                        повереник 
- Фековић Тарик                    заменик повереника                     
 
IV КВАРТ – Пекарска махала 
 
- Ћућевић Фахрудин              повереник 
- Тандиревић Мирзет             заменик повереника 
- Зекић Шефик                        повереник 
- Авдић Ален                           заменик повереника 
- Ћатовић Един                       повереник 
- Ћатовић Ризо                        заменик повереника 
 
IV КВАРТ – Пета,Петрушка 
 
- Бабић Милорад                      повереник 
-  Пешић Миљан                      заменик повереника                                                                             
- Халиловић Денис                   повереник 
- Бихорац Захир                        заменик повереника 
- Марковић Дејан                      повереник 

Недовић Никола                     заменик повереника 
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МЗ БАРЕ 
 

- Маслак Рацо                           повереник 
- Јелић Радојица                       заменик повереника 
- Којовић Негослав                  повереник 
- Ђуровић Зоран                       заменик повереника 

 
 

 МЗ ВАПА 
 
- Гемаљевић Радуле                     повереник 
- Филурић Раде                             заменик повереника 

 Асотић Метко                             повереник 
- Метовић Хилмо                          заменик повереника 

                                                                         
 МЗ ГОЊЕ 
 

- Машовић Адис                          повереник 
- Вучковић Слободан                  заменик повереника 
 
МЗ  ДУГА ПОЉАНА 
 
- Шачић Тешриф                           повереник 
- Љајић Берин                                заменик повереника 
- Билаловић Селвер                       повереник 
- Броња Елведин                           заменик повереника 
- Милевић Никола                        повереник 
- Биочанин Томислав                   заменик повереника 
- Аљовић Јахо                               повереник 
- Мујовић Сафет                           заменик повереника 
- Љајић Фуад                                 повереник 
- Демировић Месут                      заменик повереника 
 
МЗ КАРАЈУКИЋА БУНАРИ 
 
- Куч Благоје                                   повереник 
- Дацић Суад                                   заменик повереника 
- Сеферовић фадил                         повереник 
- Мујезиновић Изет                        заменик повереника 
- Цамовић Мелдин                          повереник 
- Хасић Харун                                 заменик повереника 
- Османлић Алмир                           повереник 
- Мујезиновић Муамер                    заменик повереника 

 
МЗ КЛАДНИЦА 
 

- Зорнић Шаћир                             повереник 
- Куртовић Алија                           заменик повереника 
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- Никшић Нермин                          повереник 
- Тарић Бајрам                                заменик повереника 
- Даглар Алмир                               повереник 
- Муховић Есад                               заменик повереника 

 
 
МЗ ЛОПИЖЕ 
 

- Тубић Млађо                               повереник 
- Вуловић Игор                              заменик повереника 

 
МЗ ТРИЈЕБИНЕ 
 

- Колашинац Дамир                       повереник 
Каришик Хајро                             заменик повереника 

 
МЗ РАЖДАГИЊА 
 

- Брулић Мулаз                                повереник 
- Цуцак Хајро                                   заменик повереника 
- Тахировћ Алмир                            повереник 
- Тахировић Назим                          заменик повереника 
- Мешић Рефик                                повереник 
- Тахировић Алмир                         заменик повереника 
- Малићевић Мазо                           повереник 
- Кадрић Нуриф                               заменик повереника 
- Луковић  Вукоман                         повереник 
- Тајић Касим                                   заменик повереника 

 
МЗ РАСНО 
 

- Сејдовић Ислам                            повереник 
- Сејдовић Еско                              заменик повереника 
- Арифовић Самир                         повереник 
- Муратовић Латиф                          заменик повереника 

 
МЗ ШТАВАЉ 
 

- Кнежевић Радиша                        повереник 
- Пешић Жељко                              заменик повереника 
- Кнежевић Младен                        повереник 
- Пејчиновић Радош                       заменик повереника 
- Каличанин Љубиша                     повереник 
- Ракоњац Милан                            заменик повереника 
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Члан 2. 
 

Образложење 
 
   Сходно одредбама члана 77. Закона о смањењу ризика од катастрофа и урављање 
ванрдним ситуацијама („Сл.гласник РС“ ,бр.87/2018) предвиђено је да ради вршења 
задатака цивилне заштите у насељеним местима, делу насеља, стамбеним 
зградама,привредним друштвима и другим правним лицима и органима државне управе 
именују се повереници и заменици повереника цивилне заштите. 
   Сходно одредбама члана 78. Став 1 тачка 3. Закона од смањења ризика од катастрофа 
и управљање ванредним ситацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018) предвиђено је да 
поверенике и заменике повереника цивилне заштите у насељу односно делу насеља 
именује и разрешава штаб за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе.  
 Истим Законом предвиђене су и следеће обавезе повереника и заменика повереника: 
 Повереници цивилне заштите и њихови заменици су дужни да се одазову на позив 
надлежног штаба за ванредне ситуације или другог органа који их је поставио. 
 Повереници и заменици повереника цивилне заштите учествују у припремама грађана 
и запослених за личну и узајамну заштиту,обавештавају запослене и грађане о 
правовременом предузимању мера цивилне заштите,обавештавају грађане и запослене 
о општој мобилизацији ради учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних добара 
у ванредним ситуацијама,врше координацију и спровођење евакуације, збрињавања, 
склањања и друге мере цивилне заштите и врше проверу постављања обавештавања 
о знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје одговорности. 
Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне 
заштите. 
 

Скупштина општине Сјеница 
Skupština opštine Sjenica 

  
Број: 06-37/2022-21 
Broj: 06-37/2022-21 

 

  
У Сјеници, 15. децембар 2022. године 
U Sjenici, 15. decembar 2022. godine 

 

 
 

Председник, 
Predsjednik, 

Нермин Камберовић 
Nermin Kamberović 
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 Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 

     Općinski službeni GLASNIK SJENICA 
  

Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Змаја од Босне br. 1, 36310 Сјеница 
Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Zmaja od Bosne br. 1, 36310 Sjenica 

Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове 

Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove 

За издавача: Светолик Вукашиновић 
Za izdavača: Svetolik Vukašinović 
За уредника: Марија Петаковић 

Za urednika: Marija Petaković 
  
Тел. (020)741-278, 741-071 
Tel. (020)741-278, 741-071 

Факс. (020)741-288 
Fax. (020)741-288 
 

Жиро рачун: 840-63640-07 
Žiro račun: 840-63640-07 

Штампа: Општинска управа Сјеница 
Štampa: Općinska uprava Sjenica 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


