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РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SRBIJA 
ОПШТИНА СЈЕНИЦА / OPĆINA SJENICA 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА / SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 
Број / Broj : 06-_____ 
Датум / Datum: 21. октобар/oktobar/ 2019. године / godine  
С Ј Е Н И Ц А / S J E N I C A 
 
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018 ), чланова 45. и 47. Статута општине Сјеница 
(„Општински службени гласник Сјеница“, број 2/2019и 7/19) и чланова 110, 111, 112 и 
113. Пословника Скупштине општине Сјеница („Општински службени гласник 
Сјеница“, 7/19),  
Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 
83/14, 101/16 i 47/2018), članova 41. i 43. Statuta općine Sjenica („Općinski službeni glasnik 
Sjenica“, broj 2/2019 i 7/19) i članova 110,111,112 i 113 Poslovnika Skupštine općine Sjenica 
(„Općinski službeni glasnik Sjenica“, 7/19), 

 
С А З И В А М / S A Z I V A M 

ЧЕТВРТУ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
ČETVRTU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPĆINE SJENICA 

 
Седницу заказујем за 04.11. 2019. године (понедељак) са почетком у 10:00 часова. 
Sjednicu zakazujem za 04.11. 2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 10:00 časova. 
Седница ће се одржати у сали биоскопа општине Сјеница. 
Sjednica će se održati u sali bioskopa općine Sjenica. 
За седницу предлажем следећи / Za sjednicu predlažem sljedeći 

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

 
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са прве редовне седнице Скупштине 

општине одржане 8. августа 2019. године. 

Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prve redovne sjednice Skupštine općine 

održane 8. avgusta 2019. godine; 

2. Констатовање оставке одборника Зденка Кочовића и верификација мандата новом 

одборнику. 

Konstatovanje ostavke odbornika Zdenka Kočovića i verifikacija mandata novom 

odborniku. 

3. Разматрање и усвајање Одлуке о  називима улице, тргова, заселака и других делова 

насељених места на територији општине Сјеница (известилац: Мухедин 

Фијуљанин, председник Скупштине општине Сјеница). 

Razmatranje i usvajanje Odluke o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih naseljenih 

mjesta na teritoriji opštine Sjenica (izvjestilac: Muhedin Fijuljanin, predsjednik Skupštine 

opštine Sjenica). 

4. Разматрање и усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Сјеница (известилац: Анида Мујовић). 

Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  budžetu opštine 

Sjenica (izvjestilac: Anida Mujović). 

5. Разматрање и усвајање Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу 

МХЕ „Чедово“(известилац: Рејхан Тандировић), 

Razmatranje i usvajanje Odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju MHN 

„Čedovo“ (izvjestilac: Rejhan Tandirović). 



6. Разматрање Предлога Програма контроле и смањења популације напуштених паса 

и мачака (известилац: Фаик Куртовић). 

Razmatranje Predloga Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i 

mačaka (izvjestilac: Faik Kurtović). 

7. Разматрање и усвајање Одлуке о боравишној такси (известилац: Фаик Куртовић) 

Razmatranje i usvajanje Odluke o boravišnoj taksi (izvjestilac: Faik Kurtović). 

8. Доношење решња 

Donošenje rješenja 

 O разрешењу и именовању члана Школског одбора испред савета родитења 

ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Раждагиња 

O razrješenju i  imenovanju člana Školskog odbora ispred savjeta roditelja OŠ 

„Jovan Jovanović Zmaj“; 

 О именовању представника локалне самоуправе за: актив за развојно 

планирање, тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, тим за 

заштиту дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и тим за 

самовредновање ОШ „ Бранко Радичевић“ Штаваљ, 

O imenovanju predstavnika lokalne samouprave za: aktiv za razvojno planiranje, 

tim za obezbjeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, tim za zaštitu diskriminacije, 

nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i tim za samovrjednovanje OŠ „Branko 

Radičević“ Štavalj. 

 О именовању представника локалне самоуправе за : стручни актив за 

развојно планирање и тим за обезбеђивање квалитет и развој установе ОШ 

„12. децембар“ Сјеница, 

O imenovanju predstavnika lokalne samouprave za: stručni aktiv za ravojno 

planiranje i tim za obezbjeđivanje kvaliteta i razvoja ustanove OŠ „12. decembar“ 

Sjenica. 

 О разрешењу и именовању члана Школског одбора испред локалне 

самоуправе, Гимназије „Јездимир Ловић“, 

O razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora ispred lokalne samouprave 

Gimnazije „Jezdimir Lović“. 

 O разрешењу и именовању члана Школског одбора из савета родитеља 

Техничко-пољопривредне Школе Сјеница, 

O razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora iz savjeta roditelja Tehničko – 

poljoprivredne škole Sjenica. 

 O разрешењу члана Школског одбора из реда савета родитеља ОШ „Рифат 

БурџовићТршо „ Карајукића Бунари, 

O razrješenju člana Školskog odbora iz reda savjeta roditelja OŠ „Rifat Burdžović 

Tršo“ Karajukića Bunari. 

 О разрешењу и именовању два члана Школског одбора испред локалне 

самоуправе ОШ „Рифат Бурџовић Тршо „ Карајукића Бунари, 

О razrješenju i imenovanju dva člana Školskog odbora ispred lokalne 

samouprave OŠ „Rifat Burdžović Tršo“ Karajukića Bunari. 

 О именовању члана Школског одбора из савета родитеља ОШ „Рифат 

Бурџовић Тршо „ Карајукића Бунари, 

О imenovanju člana Školskog odbora iz savjeta roditelja OŠ „Rifat Burdžović 

Tršo“ Karajukića Bunari. 

 О разрешењу и именовању члана Управног одбора из реда савета родитеља 

Предшколске установе „ Маслачак“ Сјеница 



O razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora iz reda savjeta roditlja 

Predškolske ustanove „Maslačak“ Sjenica; 

 О именовању представника и заменика савета родитеља у локални савет 

родитеља Предшколске установе „ Маслачак“ Сјеница, 

O imenovanju predstavnika i zamjenika savjeta roditelja u lokalni savjet roditelja 

Predškolske ustanove „Maslačak“ Sjenica; 

  О разрешењу и именовању члана Школског одбора испред локалне 

самоуправе ОШ „Светозар Марковић“. 

 O razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora ispred lokalne samouprave OŠ 

„Svetozar Marković“. 

 

 

 

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

                                                                               Председник Скупштине општине, 
 Predsjednik Skupštine općine, 

 
                                                                       Мухедин Фијуљанин, дипл. политиколог 

     Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


