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Na osnovu člana 43. stav 5, člana 45. stav 7. i 8.. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srbije“, broj 129/07 i 83/14), član 46. Zakona o lokalnim izborima ("Sl. 
glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 - odluka US i 54/2011), člana 63. i 66. Statuta opštine 
Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 , 10/2010 i 7/15) , Skupština opštine 
Sjenica na sednici održanoj 14. avgusta 2017. godine, donela je 

 
O D L U K U 

O UTVRĐIVANJU PRESTANKA 
MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI 

OPŠTINE SJENICA 
 

I 
UTVRĐUJE SE da je mandat odbornika u Skupštini opštine Sjenica prestao Marić Nikoli usled 
podnošenja ostavke. 

II 
Rešenje dostaviti Opštinskoj izbornoj komisiji radi dodele mandata odbornika radi popune 
upražnjenih mesta.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-2 
Broj: 06-10/2017-2 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 129/07 i 54/11) 
člana 35. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/09, 10/10 i 7/15), 
Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj 14. avgusta 2017. godine, donela je 
 
 

REŠENJE 
O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE SJENICA 

 
 
I 

 
Potvrđuje se mandat odbornika u Skupštini opštine Sjenica: 
 
Kočović Zdenku, 
 
sa Izborne liste Koalicija „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“. 
 

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

III 
 
Mandat odbornika navedenog u tački I ovog rešenja traje do isteka mandata Skupštine 
opštine Sjenica. 
 

IV 
 

Rešenje stupa na snagu danom donošenja. 
Rešenje  objaviti u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica“. 
 

Obrazloženje 
 

Prema odredbi člana 56. Zakona o lokalnim izborima i odredbama članova 35. Statuta 
Skupštine opštine Sjenica, o potvrđivanju mandata odbornika odlučuje skupština. 
 
Članom 56. stav 6. Zakona o lokalnim izborima predviđeno je da kada skupština posle 
konstituisanja odlučuje o potvrđivanju mandata novih odbornika, u glasanju, pored odbornika, 
mogu učestvovati i kandidati kojima su mandati dodeljeni u skladu sa članom 48. ovog zakona 
i koji imaju uverenje izborne komisije jedinice lokalne samouprave da su izabrani. 
 
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 
Komisija za administrativno - mandatna pitanja. 
 
O potvrđivanju mandata odbornika, na osnovu izveštaja Komisije, Skupština odlučuje 
javnim glasanjem. 
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Na osnovu Izveštaja Komisije, da je uverenje za odbornike saglasno sa Izveštajem 
Opštinske izborne komisije, Skupština je, jednoglasno, potvrdila mandate odbornika, u 
smislu člana I dispozitiva ovog rešenja. 
 
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Upravnom sudu 
u roku od 48 časova od dana donošenja istog. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-2-1 
Broj: 06-10/2017-2-1 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 41. Статута општине Сјеница 
(“Општински службени гласник Сјеница”, број 3/2009 , 10/2010 и 7/15), Скупштина 
општине Сјеница на седници одржаној 14. августа 2017. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 
 

О коришћењу уштеђених финансијских средстава насталих по основу замене АЦ цеви 
у улици Краља Петра Првог 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређује се начин коришћења уштеђених финансијских средстава 
насталих по основу замене цемент АЦ у улици Краља Петра Првог . 

 
Члан 2. 

 
Уштеђена финансијска средстава по основу замене АЦ цеви у улици Краља Петра 
Првог, након достављања извештаја о уштеди средстава усмериће се за следеће 
намене:  
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- 80% на решавање проблема водоснабдевања и унапређење водоводне мреже о 
чему ће се сваке године доносити посебна одлука са образложењем установљениих 
приоритетних потреба за текућу годину, 
- 20% на социјална давања у складу са Одлуком о правима грађана у области 
социјалне заштите на територији општине Сјеница („Општински службени гласник 
општине Сјеница“ број) о чему ће се сваке године доносити посебна одлука са 
образложењем установљених приоритетних социјалних потреба за текућу годину. 
 
Извештај о уштеди средстава из става 1. овог члана сачињаваће ЈКП „Врела“ и исти ће 
доставити Скупштини општине Сјеница најкасније до 1. априла текуће године за 
претходну годину .  
 

Члан 3. 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном 
гласнику Сјеница“. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-4 
Broj: 06-10/2017-4 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik 
RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – 
odluka US ) člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07 i 
83/2014), i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 
, 10/2010 i 7/2015), Skupština opštine Sjenica na  sednici održanoj 14. avgusta 2017. godine,  
donela je  
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REŠENJE 
 
 

O razrešenju člana Školskog odbora Tehničko-poljoprivredne škole Sjenica 
 

 
  I  Alen Tahirović  iz  Sjenice, razrešava se iz članstva  Školskog odbora  u  Tehničko-

poljoprivrednoj školi Sjenica. 
 
            

 II  Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u “Opštinskom 
službenom glasniku Sjenica”. 

 
Obrazloženje: 

 
Članom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik 

RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) 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.  

Članom 55. stav 3. tačka 4. istog Zakona predviđeno je da će Skupština jedinice lokalne 
samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine članove organa upravljanja ako ovlašćeni 
predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova 
po kojem je imenovan u organ upravljanja.  

Od ovlašćenog predlagača SO-e Sjenica je dobila predlog za razrešenje Alena 
Tahirovića od 19.07.2017. godine zbog prestanka osnova po kojem je imenovan a iz razloga  
što je isti bio imenovana u organ upravljanja iz reda zaposlenih a obzirom da je izabran na 
mestu direktora škole imenovanom je prestao mandat člana Školskog odbora. 

Imajući u vidu napred navedeno doneto je rešenje kao u dispozitivu.  
 

Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv ovog rešenja može se 
pokretnuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od prijema 
istog. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-5-4 
Broj: 06-10/2017-5-4 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik 

RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – 
odluka US) člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07 i 

83/2014), i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 
3/2009, 10/2010 i 7/2015), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14. avgusta 2017. 

godine,  donela je  
 

 
R E Š E NJ E 

O imenovanju člana Školskog odbora Tehničko-poljoprivredne škole Sjenica 
 

  
   I   Mirsad Karišik iz Sjenice,  imenuje se, iz reda zaposlenih za člana  Školskog odbora 
Tehničko-poljoprivredne škole Sjenica. 
 
 

II   Mandat imenovanog člana traje do isteka mandata školskog odbora. 
 
            

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

Obrazloženje: 
 

Članom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 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.  
 
Obzirom da je dosadašnji član organa upravljanja iz reda zaposlenih, Alen Tahirović, razrešen 
na njegovo mesto je iz reda zaposlenih, na sednici ovog Saveta od 09.11.2016. godine, 
izabran Mirsad Karišik. Skupština opštine Sjenica je uvažila predlog ovlašćenog predlagača 
pa je i doneto rešenje kao u dispozitivu.  
 
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 prijema istog. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-5-4-1 
Broj: 06-10/2017-5-4-1 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 
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Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( “Službeni 
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 
62/2016 – odluka US ) člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 
129/2007, 83/2014-dr.zakon 101/2016 – dr.zakon), i člana 41. Statuta opštine Sjenica 
(“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009, 10/2010 i 7/2015), Skupština opštine Sjenica 
na  sednici održanoj 14. avgusta 2017. godine, donosi 
 

 
 

REŠENJE 
O razrešenju  člana Školskog odbora gimnazije „Jezdimir Lović“ Sjenica 

 
 

 
 I   Razrešava se dužnosti člana Školskog odbora gimnazije  „Jezdimir Lović“ Sjenica iz reda 
lokalne samouprave i to:  

 

- Radoslav Rakonjac iz Sjenice. 
 

 II  Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja . 
 

III  Ovo rešenje objaviti  u “Opštinskom službenom glasniku”. 
 

 
Obrazloženje: 

 
 
Članom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 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.  

 
Članom 55. stav 3. tačka 4. istog Zakona predviđeno je da će skupština jedinice lokalne 

samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine članove organa upravljanja ako ovlašćeni 
predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova 
po kojem je imenovan u organ upravljanja.  

 
Od ovlašćenog predlagača SO- e Sjenica je dobila predlog za razrešenje navedenog 

člana Školskog odbora iz reda predstavnika lokalne samouprave. Skupština opštine Sjenica 
je uvažila predlog ovlašćenog predlagača pa je rešeno kao u dispozitivu rešenja. 

  
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv ovog rešenja može se pokretnuti 
upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema istog. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-5-5 
Broj: 06-10/2017-5-5 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik 
RS", br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - autentično tumačenje i 68/15), člana 32. Zakona o lokalnoj 
samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07,  83/14 - dr.zakon i 101/16 – dr.zakon), i člana 
41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/09, 10/10 i 7/15), 
Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14. avgusta 2017. godine,  donela je  
 
 

R E Š E NJ E 
O imenovanju člana Školskog odbora gimnazije „Jezdimir Lović“ Sjenica 

  
 
 

  I     Imenuje se  za člana  Školskog odbora gimnazije „Jezdimir Lović“ Sjenica ispred 
lokalne samouprave: 

 

- Huso Čolović. 
 
 II     Mandat imenovanog člana traje do isteka mandata školskog odbora. 
 
            
 III  Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom 
glasniku Sjenica”. 
 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 

Članom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 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.  
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Obzirom da je dosadašnji član organa upravljanja razrešen na njegovo mesto je ispred lokalne 
samouprave predložen Huso Čolović.  SO-e Sjenica je uvažila predlog ovlašćenog predlagača 
pa je i doneto rešenje kao u dispozitivu.  
 

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 prijema istog. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-5-5-1 
Broj: 06-10/2017-5-5-1 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/2014 и 101/2016) , чланова 48-56. Закона о запосленим у аутономним 

покрајинама и локалним самоуправама(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и члана 

61. став 1. Статута општине Сјеница (“Општински службени гласник Сјеница”, бр. 3/09, 

10/10 и 7/15), 

Скупштина општине Сјеница, на предлог Општинског већа, на седници одржаној дана 

14. августа 2017. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О  ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о организацији Општинске управе општине Сјеница (“Општински 

службени гласник Сјеница”, број 31/16) после члана 27. додају се чланови 27а. – 27ђ који 
гласе :  

 
Члан 27а. 

 
За начелника управе, која је образована као јединствени орган, може бити постављено 
лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци. 
Заменик начелника управе се поставља на исти начин и под истим условима као 
начелник. 
 

Члан 27б. 
 

Службенику престаје рад на положају: 
1) протеком времена на које је постављен; 
2) подношењем писмене оставке; 
3) ступањем на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или органу 
јединице локалне самоуправе; 
4) укидањем јединице локалне самоуправе; 
5) даном навршења 65. године живота ако има најмање 15 година стажа осигурања; 
6) ако му радни однос престане његовим писменим отказом; 
7) разрешењем; 
8) укидањем положаја. 
 

Члан 27в. 
 

Службеник се разрешава са положаја ако му престане радни однос због: 
1) правоснажне пресуде на безусловну казну затвора од најмање шест месеци - даном 
правоснажности пресуде; 
2) коначног решења којим му је изречена дисциплинска казна престанка радног односа; 
3) коначног решења којим му је одређена оцена "не задовољава" на ванредном 
оцењивању; 
4) спровођења иницијативе за разрешење на основу мере јавног објављивања 
препоруке за разрешење коју изрекне Агенција за борбу против корупције; 
5) других разлога предвиђених општим прописима о раду којима се уређује престанак 
радног односа независно од воље запосленог и воље послодавца. 
 
Службеник се разрешава с положаја и ако: 
1) орган јединице локалне самоуправе надлежан за његово постављење на положај 
прихвати јавну препоруку за разрешење општинског заштитника права грађана; 
2) два пута, без обзира на редослед оцена, решењем буде одређена оцена "не 
задовољава". 

Члан 27г. 
 

Престанак рада на положају утврђује се решењем које доноси орган надлежан за 
постављење службеника, у року од осам дана од дана наступања разлога због којих је 
рад на положају престао. 
Решење садржи образложење са разлозима због којих је рад на положају престао и дан 
кад је престао рад на положају. 
Против решења жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор. 
 

Члан 27д. 
 

Службеник коме је престао рад на положају из разлога утврђених чланом 27б. тач. 1), 2) 
и 8) ове Одлуке има право да код послодавца буде распоређен на друго радно место за 
које испуњава услове. 
Уколико не постоји радно место на које може бити распоређен, службеник има право на 
накнаду плате у трајању од три месеца у висини коју је имао у време престанка рада на 
положају, из разлога утврђених чланом 51. тач. 1) и 10) овог закона. 
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Право на накнаду плате из става 2. овог члана може се изузетно продужити до три 
месеца уколико у том времену службеник стиче право на пензију. 
Право из става 2. овог члана престаје пре истека рока од три месеца, заснивањем радног 
односа или стицањем права на пензију према прописима о пензијском и инвалидском 
осигурању. 
Службеник право из ст. 2. и 3. овог члана остварује код послодавца код кога је 
остваривао права по основу рада на положају. 
Право из ст. 2. и 3. овог члана, по захтеву службеника, утврђује орган надлежан за 
његово постављење. 
Захтев за остваривање права из става 2. овог члана, службеник може упутити најкасније 
у року од 15 дана од дана престанка рада на положају, с тим што право из става 2. овог 
члана остварује од наредног дана од дана престанка рада на положају. 
 

Члан 27ђ. 
 

Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења 
начелника управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца дужности - службеника који 
испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса. 
Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја 
се оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности. 
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца 
дужности може се продужити најдуже још три месеца. 
По истеку рока из ст. 1, 2. и 4. овог члана постављени службеник се распоређује на радно 
место на коме је био распоређен до постављења.“ 

 
 

Члан 2. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

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

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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На основу члана 6., 11. и 30. Закона о начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), тачке 7. и 8. Одлуке Владе РС o 
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/2017 ) и члана 41. Статута општине 
Сјеница   („Општински службени гласник Сјеница“, бр. 3/2009, 10/10 i 8/15) Скупштина 
општине Сјеница на седници одржаној 14. августа.2017. године,  д о н е л а   ј е 
 
 
 

О Д Л У К У 
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 

ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време по 
организационим облицима у систему локалне самоуправе – општине Сјеница за 2017. 
годину и рок за поступање организационих облика по овој Одлуци. 
 
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
Локалне самуправе за 2017. годину утврђено је да општина Сјеница може имати највише 
260 запослених на неодређено време. 
 

Члан 2. 
 

Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне 
самоуправе – општине Сјеница је: 
 

Бр.  
Назив организационог 

облика 
Максималан број запослених 

 

1. 
Општинска управа општине 
Сјеница 

100 

2. 
Општинско јавно 
правобранилаштво  

2 

3. 
ЈП „ Дирекција за урбанизам 
, пројектовање и изградњу“ 
Сјеница 

35 

4. 
ЈУ „Установа за спорт и 
рекреацију“  

17 

5. 
ЈУ “Установа културе“ 
Сјеница 

13 
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6. 
Туристичка организација 
општине Сјеница 

5 

7. ПУ „Маслачак“ Сјеница  40 

8. Месне заједнице 2 

 9. ЈКП „Врела“ 60 

10. ЈП „Сеоски водоводи“ 6 

11. ЈП „Пештерски водоводи“ 3 

12. 
Библиотека „Мухамед 
Абдагић“  

9 

 Укупно:  260  

 
 

Члан 3. 
 

Организациони облик из члана 2. ове Одлуке који има обавезу рационализације, дужан 
је да укупан број запослених на неодређено време сведе на број утврђен овом Одлуком 
применом одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору до 1. априла 2016. године. 
 
Уколико не изврши рационализаацију броја запослених у складу са чланом 2. и чланом 
3. став 1. Ове Одлуке, организационом облику ће бити привремено обустављена 
средства из буџета општине Сјеница. 
 

 
Члан 4. 

 
Oва Одлука се доставља Министарству финансија и Министарству државне управе и 
локалне самоуправе. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском 
службеном гласнику Сјеница“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-8 
Broj: 06-10/2017-8 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 
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Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007 i 
83/2014 – dr. zakon ), člana 33. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 
72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 
50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 I 145/2014) i člana 41. Statuta opštine 
Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009, 10/2010 i 7/2015), Skupština opštine 
Sjenica, na sednici održanoj 14. avgusta 2017. godine, donosi 
 

 
R E Š E NJ E 

 
I 
 

Vahid Muminović, dipl.ing.arh. razrešava se dužnosti sekretara Stručne Komisije za 
planove opštine Sjenica. 

II 
 

Admir Mahmutović, dipl.ing.arh. imenuje se za sekretara Stručne Komisije za 
planove opštine Sjenica. 
Imenovanom iz stava 1. ovog člana će trajati mandat dok traje mandat Komisije. 

 
III 
 

Rešenje stupa na snagu danom donošenja. 
Rešenje objaviti u „Opštinskom službenom glasniku Sjenica. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-13 
Broj: 06-10/2017-13 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 53. i 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („ Službeni 

glasnik RS“, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje i 68/2015 ), 

člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014 – 

dr.zakon i 101/2016 – dr.zakon ) i člana 41. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik 

Sjenica“, broj 3/2009, 10/2010 i 7/2015 ), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14. 

avgusta 2017. godine, donela je 

 

R E Š E NJ E 

O imenovanju Školskog odbora u OŠ „Branko Radičević“ Štavalj 

 

 

U Školski odbor OŠ „Branko Radičević“ Štavalj, imenuju se: 

 

I Iz reda Saveta roditelja: 

1. Vladan Popadić; 

2. Jelena Jelić; 

3. Đorđe Spasojević; 

 

II Iz reda zaposlenih: 

1. Brane Popović; 

2. Mira Kiković; 

3. Alija Papić; 

 

 

III Iz reda lokalne samouprave: 

1. Pejčinović Veliša; 

2. Božidar Kanjevac; 

3. Radomir Grbović. 

 

IV Školski odbor se imenuje na mandatni period od 4 godine. 

 

V Školski odbor izabraće predsednika školskog odbora iz reda svojih članova na svojoj prvoj 

redovnoj sednici. 

 

VI Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Opštinskom službenom 

glasniku Sjenica“. 

 
Obrazloženje: 

 
Članom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 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. 
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Obzirom da je mandat Školskog odbora u OŠ „Branko Radičević“Štavalj istekao, od 

ovlašćenog predlagača smo dobili predlog za članove Školskog odbora iz reda Saveta roditelja 

i reda zaposlenih, broj 202-01/2017 od 06.06.2017. godine. 

 

Skupština opštine Sjenica je uvažila predlog ovlašćenog predlagača pa je doneto rešenje kao 

u dispozitivu. 

 

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 prijema istog 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-5-3-1 
Broj: 06-10/2017-5-3-1 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu člana 53. i 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („ Službeni 

glasnik RS“, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje i 68/2015 ), 

člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/2014 – 

dr.zakon i 101/2016 – dr.zakon ) i člana 41. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik 

Sjenica“, broj 3/2009, 10/2010 i 7/2015 ), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14. 

avgusta 2017. godine, donela je 

 

R E Š E NJ E 

O imenovanju Školskog odbora u OŠ „Sveti Sava“ Bare 

 

 

U Školski odbor OŠ „Sveti Sava“ Bare, imenuju se: 

 

I Iz reda Saveta roditelja: 

4. Kojović Negosav; 

5. Maslak Raco; 

6. Timotijević Rale; 
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II Iz reda zaposlenih: 

4. Glogić Fajik; 

5. Babić Milan; 

6. Lelović Neško; 

 

 

III Iz reda lokalne samouprave: 

4.  Biočanin Vučko; 

5.  Rakonjac Radoslav; 

6.  Žunić Radoman. 

 

IV Školski odbor se imenuje na mandatni period od 4 godine. 

 

V Školski odbor izabraće predsednika školskog odbora iz reda svojih članova na svojoj prvoj 

redovnoj sednici. 

 

VI Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Opštinskom službenom 

glasniku Sjenica“. 

 
Obrazloženje: 

 
Članom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 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. 

 

Obzirom da je mandat Školskog odbora u OŠ „Sveti Sava“ Bare istekao, od ovlašćenog 

predlagača smo dobili predlog za članove Školskog odbora iz reda Saveta roditelja i reda 

zaposlenih, broj 171/2017 od 14.07.2017. godine. 

 

Skupština opštine Sjenica je uvažila predlog ovlašćenog predlagača pa je doneto rešenje kao 

u dispozitivu. 

 

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 prijema istog. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-5-3-1 
Broj: 06-10/2017-5-3-1 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 
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Председник, 
Predsjednik, 

Мухедин Фијуљанин, дипл. Политиколог 
Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog 
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Na osnovu čl. 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", 
br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – odluka 
US ) člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07 ,83/2014 i 
101/2016 ), i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 
3/2009 , 10/2010  i  7/2015), Skupština opštine Sjenica na  sednici održanoj 14. avgusta 2017. 
godine,  donela je  
 

 
 

R E Š E NJ E  
 

O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI „VUK 
KARADŽIĆ“ U KLADNICI  

 
 

  1.  Imenuju se za članove  školskog odbora  u  Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz 
Kladnice  

 
Iz reda zaposlenih: 
 

- Eldar Metović , profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja , 
- Anela Muhović , profesor razredne nastave , 

- Hasim Tarić , domar , 
 
Iz reda roditelja:  
 
- Hasim Totić , poljoprivrednik , 

- Admir Šabanović , srednja stručna sprema , 
- Mušan Muhović, saobraćajni tehničar, 

 
                  Predstavnici lokalne samouprave: 

 
- Suljo Papić , poljoprivrednik, 
- Šefćet Vejsilović , poljoprivrednik, 

- Džafer Čarkadžić, poljoprivrednik . 
 

 
 2.  Ovo rešenje objaviti u “Opštinskom službenom glasniku Sjenica”. 
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Obrazloženje: 
 
Članom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik 

RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) 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.  

 
 
Stavom 5. istog člana propisano je da u ustanovi u kojoj se u većini odeljenja 

obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku nacionalne manjine, nacionalni savet nacionalne 
manjine predlaže tri člana - predstavnika jedinice lokalne samouprave u organ upravljanja. 

 
Članom 55. stav 2. istog Zakona propisano se postupak za imenovanje članova organa 

upravljanja pokreće najkasnije dva meseca pre isteka mandata prethodno imenovanim 
članovima organa upravljanja. 

 
Skupština opštine Sjenica je od Bošnjačkog nacionalnog vijeća  Nastavničkog veća 

ove škole i Saveta roditelja , kao ovlašćenih predlagača , dobila predloge za imenovanje u 
organ upravljanja ove škole. Ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća predloženi su Suljo Papić 
, Šefćet Vejsilović i Džafer Čarkadžić . Ispred Nastavničkog veća škole predloženi su 
Metović Eldar, Muhović Anela i Tarić Hasim , a ispred Saveta roditelja predloženi su Hasim 
Totić , Admir Šabanović i Mušan Muhović. Ovi predlozi su razmatrani i nakon javnog glasanja 
usvojeni . 

 
Sa napred iznetog rešeno je kao u dispozitivu. 
  
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv ovog rešenja može se 

pokretnuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od prijema istog.  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 
SKUPŠTINA OPĆINE SJENICA 

  
Број: 06-10/2017-5-1-1 
Broj: 06-10/2017-5-1-1 

 

  
У Сјеници, 14. августа 2017. године 
U Sjenici, 14. avgusta 2017. godine 

 

 
Председник, 
Predsjednik, 

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