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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     
ОПШТИНЕ ШИД 

 
 На основу члана 32. став1. тачке 20. а у 

вези члана 78. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. Гласник РС“ 129/2007), члана 29. 

и 40.  став 1. тачка 32. Статута општине Шид („Сл. 

лист општина Срема“ број: 20/08 и 19/10 исправка, 
5/12 и „Службени лист општине Шид“ број 3/13“), 

члана 70. став 2. Пословника („ Сл. лист општина 

Срема“ број 20/2008 и 16/2014) Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана   
28.октобра 2015. године донела је 
 

И Н И Ц И Ј А Т И В У 
I 

 ЗА ХИТНО предузимање мера и радњи у 

циљу санације оштећења путног прелаза у нивоу са 

пругом на државном путу II А реда број 121 Шид – 
државна граница са Хрватском (гранични прелаз 

Сот), Шид-Адашевци-државна граница са Босном 

и Херцеговином (гранични прелаз Јамена) а у циљу 

заштите интереса грађана општине Шид.  
 

II 
 Иницијативу доставити Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Републике Србије и Јавном предузећу „Путеви 

Србије“. 
О б р а з л о ж е њ е  

 У складу са чланом 70. став 2. Пословника 

Скупштине општине Шид  председница 

Скупштине општине Шид је поднела писмену 

Иницијативу број: 344-19/II-15 од 21.10.2015.г. 

Скупштини општине Шид за хитно решавање 

предузимање мера и радњи у циљу санације 

оштећења путног прелаза у нивоу са пругом на 

државном путу II А реда број 121 Шид а у циљу 

заштите интереса грађана општине Шид.  
  
 

 
Одредбом члана 70. Пословника Скупштине 

општине Шид предвиђено је да материјале који се 

могу уврстити у дневни ред седнице Скупштине 

председнику Скупштине могу поднети Општинско 

веће општине Шид, Одборничка група, одборник 

Скупштине општине, као и предлагачи овлаштени 

законом, Статутом и одлукама Скупштине.  
 Саобраћајни инспектор Општинске управе 

општине Шид је  у постпуку вршења редовног 

инспекцијског надзора над применом прописа из 

области јавних путева констатовао веома лоше 

стање путног прелаза у нивоу са пругама на 

државном путу II A реда број 121 Шид-државна 

граница са Хрватском ( гранични прелаз Сот )  

Шид-Адашевци-државна граница са Босном и 

Херцеговином (гранични прелаз Јамена  ).

 Саобраћајни инспектор је дана 

21.10.2015.године упутио Скупштини општине 

Шид Информацију о предузетим мерама од стране 

ове инспекције, у вези путног прелаза у нивоу са 

пругом на државном путу II A реда број 121.

 Након сагледавања навода у поднетој 

Информацији, председница Скупштине је поднела 

ову Иницијативу Скупштини општине као 

највишем органу општине, који врши основне 

функције локалне власти, а ради заштите интереса 

грађана општине Шид. Истовремено је предложила 

да се ова Иницијатива уколико буде прихваћена на 

Скупштини општине, обавезно упути 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре Републике Србије и Јавном 

предузећу „Путеви Србије“.  
 
 
 
 
 
 

Година III                                                                                                                                                                   Шид 
Број 16/2015                                             .                                                                 28. октобар 2015. година 
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Због свега напред наведеног председница 

Скупштине је предложила ХИТНО санирање 

наведеног путног прелаза у нивоу са пругама на 

државном путу II A реда број 121, пре доласка зиме 

која ће још више погоршати стање на истом. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-129/II-15 
Датум:  28.10. 2015. 
Шид 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
На основу одредбе члана 32. став 1.  тачка 

6. а у вези члана 20. став 1. тачка 29. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 

129/07 и 83/14) и члана 15. став 1. тачка 30. и члана 

40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид («Сл. 

лист општина Срема» број: 20/08, 19/10-исправка, 

5/12 и «Сл. лист општине Шид» број: 3/13) а у вези 

члана 17. став 1. Закона о управљању миграцијама 

(«Сл. гласник РС» број: 107/12) и члана 3. став 1. 

Закона о избеглицама («Сл. гласник РС» број: 

18/92, 30/10 и 45/12), Скупштина општине Шид на 

седници одржаној 28.октобра 2015.године, донела 

је 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И  
ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О 

РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ  ШИД ЗА 

ПЕРИОД ОД 2015. - 2019. ГОДИНЕ 
 

Уводна реч председника општине Шид 

 
 

Као део Локалне самоуправе општине Шид, 

Повереништво за избеглице и миграције бави се 

питањима и стамбеним решењима становника 

општине Шид, који су због ратних дејстава били 

принуђени да напусте своје куће и нови дом 

пронађу у нашој општини. Није им било лако, 

борили су се да преживе покушавајући да нађу 

решења за своје породице и у новој средини 

започну нови живот. Хиљаде људи годишње 

обраћало се за помоћ у решавању својих проблема. 

Општина Шид је настојала да током свих ових 

година изнађе решења и помогне новим 

становницима своје општине и обезбеде им лакши 

процес интеграције у локалну заједницу. Као 

председник општине припала ми је част и 

задовољство и то више пута, да потписујући 

Уговоре којима је обезбеђена помоћ овим лицима, 

увидим да смо одређеним решењима помогли да се 

започне срећнији период у животу једне породице. 

Локалним акционим планом за решавање питања 

избеглих и интерно расељених лица у општини 

Шид усвојеним од стране Скупштине општине 

Шид предвиђене су и реализоване многе 

активности у стамбеном збрињавању и економском 

оснаживању породица избеглих и интерно 

расељених лица. Локална самоуправа је 

издвајањем средстава и аплицирањем код донатора 

изразила спремност да категорији избеглог 

становништва у општини Шид омогући решавање 

стамбеног питања где је финансијску и сву другу 

подршку добила од Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије. Реализовани 

су програми откупа сеоских кућа са окућницом, 

помоћ у грађевинском материјалу за адаптацију 

или завршетак започете градње, економско 

оснаживање породица кроз доходовне активности, 

изградњу монтажних кућа и многе друге 

активности. У току је и пројекат изградње десет 

стамбених јединица, где је општина Шид за ове 

потребе обезбедила земљиште са пројектном 

документацијом. Учесници смо и Регионалног 

пројекта  за помоћ и стамбено збрињавање 

избеглих лица у општини Шид и предвиђено је да 

се већина потреба и реализује. Урадило се доста, са 

већим или мањим успесима у пројектима, а циљ 

нам је да општина Шид и даље буде активни 

учесник у регионалном пројекту за решавање 

питања избеглих лица, обезбеди сопствена 

средства и већину потреба ове популације у својој 

општини реши на најбољи могући начин.  
 

ПРЕДСЕДНИКOПШТИНЕ ШИД 
Никола Васић 
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Појам локалног акционог плана 
Шта је локални акциони план за решавање питања 

избеглих и интерно расељених лица. 

У овом документу под процесом локалног 

акционог планирања унапређења положаја 

избеглих и интерно расељених лица
1 (ИРЛ) и 

повратника по реадмисији3  подразумевамо процес 

доношења одлука о томе које промене значајне за 

живот избеглих и интерно расељених лица и 

повратника намеравамо да остваримо у свом 

локалном окружењу у току предвиђеног 

временског периода. Тај процес се заснива на 

идентификовању најбољег начина ангажовања 

капацитета свих социјалних актера у заједници у 

планирању и примени плана. Локални акциони 

план за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица и повратника интерно посматрамо 

као резултат процеса планирања или планску 

одлуку којом су дефинисани основни начини 

остваривања циљева развоја ове области живота 

локалне заједнице. У оквиру овог документа, под 

избеглим и интерно расељеним лицима
2 

                                                      
1 Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да 

напусте своје домове, али су остале у границама своје 
државе.Разлози могу бити:рат,насиље,угрожавање људских 
права,политички прогон, природне катастрофе) Зато што се 
налазе у границама своје земље, могућности њихове 
Међународне заштите су ограничене. Иако их ,за разлику од 
избеглица не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите 
национални закони, међународно хуманитарно право и 
међународни правни акти у области људских права 
(htlp:www.articleword.org/index.php/Displaced person) 
 
2 Према Конвенцији УН о статусу избеглице(1951),избеглица је 
особа која је из основаног страха да ће бити прогоњена због 
своје расе,националне припадности,припадности одређеној 
друштвеној групи или због политичког уверења,напустила је 
своју државу и не може или због поменутог страха не жели да 
се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. године 
проширен и на особе које су биле изложене ратних страдањима 
или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле 
принуђенеда напусте своју државу 
(htlp:en.wikipedia.org/wikilRefugee) 

3 Реадмисија и сарадња  
“Споразум о реадмисији лица која незаконито 
бораве” потписан је 18.9.2007.године у Бриселу између 
Републике Србије и Европске уније. 

 Народна скупштина Републике Србије ратификовала је 
Споразум 7.11.2007. године  

 Споразум о реадмисији са ЕУ ступио је на снагу 01. 
јануара 2008.године.  

 Овим Споразумом Република Србија је уредила област 
повратка и прихвата лица која се враћају по 
Споразуму о реадмисији.  

 Стратегија  

 Влада Републике Србије усвојила је Стратегију 
реинтеграције повратника по основу споразума 
о реадмисији 13. фебруара 2009. године.  

подразумевају се сва лица која су присилно 

напустила своје домове и била приморана на 

расељавање, прогоне и избеглиштва узрокованих 

ратом на простору бивше СФРЈ и бомбардовању 
Косова и Метохије укључујући и она лица која су у 

међувремену стекла статус грађана Републике 

Србије, али и даље имају нерешене 

егзистенцијалне проблеме настале у току 

избегличког статуса. Према Споразуму о 

реадмисији са Европском унијом, повратник је 

лице које не испуњава или више не испуњава 

важеће услове за улазак, боравак или настањење на 

територији државе чланице ЕУ, уколико је 

доказано или ако је могуће на основу поднетих 

prima facie доказа веродостојно претпоставити да је 

то лице држављанин Србије. 

Стратешки оквир пројекта je усклађен са 

политиком и правцима деловањима дефинисан 

Националном стратегијом за решавање питања 

избеглих и интерно расељених лица и другим 
документима значајним за ову област. У циљу 

координираног рада, коришћењем научених 

лекција и најбољих пракси, овај Пројекат узима у 

обзир постојеће пројекте изградње капацитета на 

локалном нивоу, а нарочито оне које су у домену 

социјале економске и стамбене политике. 

Креирање и спровођење локалних акционих 

планова за унапређење положаја избеглих и 

интерно расељених лица и повратника овде се 

третира као део ширег механизма смањења 

сиромаштва и социјалне искључености осетљивих 

друштвених група. 

Локални акциoни план за унапређење положаја 

избеглица, ИРЛ и повратника доноси се на период 

од 4 године, са детаљном разрадом активности за 

2015. и 2016. годину. 

                                                                                          
 Сратегија дефинише институционални оквир, мере, 

активности и носиоце активности за одрживу 
интеграцију повратника  

 Акциони план за спровођење Стратегије за 
период 2009. и 2010. године усвојен је 16. априла 
2009.године.  

 Акциони план за 2011. и 2012. годину je усвојен 
29. септембра 2011.  

 Савет за интеграцију повратника формиран је 23. 
октобра 2008. године.  

 У оквиру савета образован је Тим за праћење 
имплементације стратегије 
www.kirs.gov.rs/articles/reado.php?type1=43&lang=SER&date
=0 

 

http://www.kirs.gov.rs/articles/reado.php?type1=43&lang=SER&date=0
http://www.kirs.gov.rs/articles/reado.php?type1=43&lang=SER&date=0
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Процес израде Локалног акционог плана за 

унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица у општини Шид заснивао се на 

интерактивном приступу чије су основне 

методолошке карактеристике да је: 

 Локалан – спроведен је у локалној 

заједници са препознавањем 

локалних специфичности 
 Партиципативан – укључени су 

битни актери процеса који су због 

различитости друштвено битни за 

подршку избеглим и ИРЛ лицима и 

повратницима у локалу. 
 Утемељен – темељи се на реалним и 

одрживим околностима, 

расположивим ресурсима и 

потребама унапређења наведених 

лица. 
 Прилагођен – актуелној ситуацији у 

локалној заједници која тежи у 

зависности од актера ка позитивном 

правцу кретања. 
 Користи – модеран план и анализу 

планирања свих битних елемената 

потребних за доношење одлука. 
 Подстиче – одговоран однос 

различитих друштвених актера у 

локалној заједници. 
 

Подаци, анализе, прикупљање основних 

података о потребама избеглих, прогнаних и 

расељених лица у општини Шид коришћени су 

следећи извори: база података, обрада упитика 

након прикупљања истих из свих села општине 

Шид али и самог места Шид.  

На прикупљању учествовало Повереништво за 

избеглице општине Шид и организација Црвеног 

крста Шид у сарадњи са Месним заједницама и 

канцеларијама, састанци са локалним актерима, 

прикупљање статистичких података од надлежних 

општинских органа, подаци из евиденције 

Повереништва за избеглице и организације 

Црвеног крста Шид као и сарадња са другим 

хуманитарним организацијама.Процес израде 

Плана спроведен је у току 2014. и 2015. 

године.Једно од решења према плану и реализацији 

претходног Локалног акционог плана: Завршетак 

започете градње и адаптација и побољшање услова 

становања. 

                

 

 

Захвалност учесницима у процесту планирања 
Локалног акционог плана 

У циљу доношења ревидираног Локалног 

акционог плана за унапређење положаја избеглих, 

интерно расељених лица и повратника и решавања 

стамбених потреба избеглих лица и повратника у 

општини Шид договорено је да се изврше измене у 

структури Савета за управљање миграцијама и 

трајна решења тако да би иста обухватила све 

релевантне структуре које могу бити од велике 

помоћи приликом израде и спровођења плана. 

Поред представника Повереништва за 

избеглице  у савет су именовани и представник 

Црвеног крста, Центра за социјални рад, 

Општинске управе  и других. 
 
Улога Савета је да: 

 сакупи потребне податке у систему 

подршке а који се препознају као циљна 

група при изради Локалног акционог 

плана, 
 размени информације и учествује на 

састанцима, 
 примени већ планиране и договорене 

методе, 
 одреди циљ,правац развоја и сарадње на 

нивоу локала и републике, 
 састави план о праћењу успешности 
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примене Локалног акционог плана 
 Учествује у завршној фази документа и 

предложи Општинском већу општине 

Шид финалну верзију на усвајање 
 

Садашњи чланови Савета за управљање 

миграцијама и трајна решења: 
– председник Савета 

 Ивица Јовић –повереник за избеглице и 

миграцује општине Шид и секретар  

Црвеног крста Шид , 
 - чланови: 
 Душан Ластић – члан Општинског већа 
 Крсто Куреш -- директор Дома здравља 

Шид 
 Влајко Манојловић-- координатор НЗС 

испостава    Шид 
 Ђорђе Томић – помоћник председника 

општине Шид за месне заједнице 
 Никола Тарајић – извршилац за израду 

пројеката  и послове развоја у канцеларији 

за ЛЕР 
 Никола Вукић – руководилац тима за децу 

и омладину у Центру за социјални рад Шид 
 Милан Лозјанин - помоћник командира 

полицијске станице Шид 
 Дејан Булатовић - заменик председника 

Скупштине (као представник невладиног 

сектора) 
 Небојша Ковачевић – представник избеглих 

и интерно расељених лица 
– секретар Савета 

 Душица Полетан - извршилац за  прихват 

избеглица и административно             

техничке послове. 
 

Овим путем одајемо пошту и захвалност у 

учешћу у решавању питања избеглица у општини 

Шид преминулом члану Савета Недељку Лалићу 

из Шида некадашњем председнику Удружења 

избеглица. 
Захвалност дугујемо и члану Савета Славку 

Цупер, сада пензионеру, за уложени рад и труд у 

решавању пројеката намењених избеглим лицима. 
Захваљујемо се и свим досадашњим члановима 

Савета који су и поред својих редовних обавеза 

успели да присуствују заједничким састанцима, 

прикупљању корисних информација као и 

пружању помоћи при изради ЛАП –а у оној мери 

колико струка, информисаност али и и обавезе 

налажу.  

Велику захвалност дугујемо организацији 

Црвеног крста у чијим просторијама се налази 

канцеларија Повереништва и сва опрема неопходна 

за рад на изради Локалног акционог плана. 
Такође се захваљујемо Комесаријату за 

избеглице и миграције на досадашњој подршци. 
 

Резиме 
Локални акциони план за унапређење положаја 

избеглих . интерно расељених лица и повратника је 

стратешки докуменат Скупштине општине Шид, 

израђен од стране Савета за управљање 

миграцијама и трајна решења, планира се усвајање 

истог на следећој седници Скупштине општине 

Шид, а односи се на период 2015 – 2019. године. 
У складу са Националном стратегијом за 

смањење сиромаштва.  демографском ситуацијом у 

општини Шид, њеним социјалним профилом, 

потребно је систематски и плански супроставити се 

оваквим трендовима између осталог и активним 

мерама стамбеног збрињавања најугроженијих 

категорија избеглица, интерно расељених лица и 

повратника. 
 
Општи циљ овог документа да кроз програме 

трајног стамбеног збрињавања и побољшања 

услова становања обезбедимо бољи материјални 

положај избеглих, интерно расељених лица и 

повратника у нашој општини. 
Локални акциони план у циљу побољшања 

положаја избеглих, интерно расељених лица и 

повратника има предвиђене аранжмане за 

имплементацију и битне елементе који ће 

осигурати успешно спровођење локалног акционог 

плана. То су: 
 

a) структуре за управљање процесом примене 

локалног акционог плана  
б) структуре које су оперативне и примењују 

Локални акциони план. 
  

Структуре за управљање процесом примене 

Локалног акционог плана,  Савет за управљање 

миграцијама и трајна решења усмериће своје 

активности ка реализацији и примени Локалног 

акционог плана и сачинити план управљања 

примене истог. 
 
Оперативну структуру чине институције, 

организације и тимови формирани у циљу 

реализације плана и пројеката развијених на 
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основу Локалног акционог плана. У склопу плана 

биће реализована подела одговорности и улога 

међу актерима у локалној заједници – партнерима 

у реализацији. Договорени партнери и актери 

водиће уредну документацију и евиденцију уз 

отвореност за све актере. Такође ће припремати 

периодичне извештаје о раду као полазну основу за 

стручну оцену обављеног посла и  ради 

доступности и информације за јавност. 
 

Поглавље 1.  
Општи подаци о општини 

 

 
 
Општина Шид се налази на југозападу 

Војводине и припада Сремском округу. На 

североистоку се граничи са општином Бачка 

Паланка (око 15 км), на истоку и југоистоку 

општином Сремска Митровица (oкo 45 км). На југу 

и југозападу од општине Шид налази се Република 

Српска (око 16,5 км), а на западу и северу је 

Република Хрватска (око 110 км) (карта 1).  

Општина Шид заузима површину од 687 км2, 

представља 3,2% покрајинске територије 

(Републички завод за статистику, 2004. г.). 

У поређењу са другим општинама, Шид 

спада у групу 10 највећих у АП Војводини. На 

њеној територији се налази 19 насеља (Адашевци, 

Бачинци, Батровци, Беркасово, Бингула, Вашица, 

Вишњићево, Гибарац, Ердевик, Бикић До, Илинци, 

Јамена,Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, 

Привина Глава, Сот, Шид) и 19 катастарских 

општина (Адашевци, Бачинци, 

Батровци,Беркасово, Бингула, Вашица, 

Вишњићево, Гибарац, Ердевик, Ђипша, Илинци, 

Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, 

Привина Глава, Сот, Шид). Према попису 

становништва из 2011. године на подручју 

општине је живело 34.188 становника, што чини 

1,8% покрајинског становништва. Према густини 

насељености, општина Шид са 49,7ст/км2 је скоро 

дупло слабије насељена него Покрајина (89,8 

ст/км2).Са општинама суседних држава Републике 

Српске и Републике Хрватске општина Шид је 

повезана магистралним и регионалним путевима 

као и железничком мрежом. На општинској 

територији постоји пет граничних прелаза са 

Хрватском(Сот, Батровци, Љуба, Шид-друмски и 

Шид-шелезнички) и један према Републици 

Српској (Јамена). Гранични прелаз „Батровци“ 

налази се на међународном путном правцу Е-70. 
Од њега се ка северу одваја магистрални правац 

који се у Шиду рачва на северозападни крак ка 

граничном прелазу према Товарнику и 

североисточни правац ка граничном прелазу Сот. 

Од 1974. године и изградње моста преко Дунава 

код Илока и Бачке Паланке, магистрални путни 

правац на којем је гранични прелаз Сот је изузетно 

добио на значају и на тај начин позитивно 

допринео побољшању општинског географског 

положаја. Већина насеља општине Шид је 

лоцирана на поменутим путним правцима.Она која 

нису, међусобно су повезана асфалтним 

путевима.Железничка пруга која повезује Београд 

и Загреб пролази преко територије општине Шид. 

Од ње се одваја један крак према југу, према 

Републици Српској, односно Бијељини.Сава чини 

јужну, најдужу природну границу општинске 

територије. Иако је она пловна, нема никакав 

саобраћајни значај за општину. Друге природне 

границе су делови мањих водених токова, као што 

су Студва (9 км), Смогва (3,5 км), Дебрња (2 км) и 

Босут (6,5 км).На повољност географског положаја 
позитивно утиче и добра саобраћајна повезаност, 

односно поменути међународни правац Е-70 и 

други магистрални и регионални правци. Према 

томе, може се закључити да општина Шид, иако 

периферно лоцирана, има више елемената по 

којима се њен географски положај може 

окарактерисати као повољан. 

Становништво 
Према попису становништва из 2002. године на 

подручју општине је  живело 38.973 становника, 

што чини 1,9 % покрајинског становништва. 

Поређењем ових података са пописом из 1991. 

године, уочен је благи раст становништва (1991. 

године општина је имала укупно 36.509 

становника), док је у поређењу са пописом из 2011. 
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уочен значај пад број становништва комплетне 

националне припадности.  
Мултинационална структура општине Шид 

чини њену компаративну предност. 

Табела 1. Национална структура становништва 

општине Шид према попису из 1991.,2002.,2011. 
године 

 
 

      
      1991. 
 

 
2002. 

 
2011. 

СРБИ 21683 30252 26646 
ЦРНОГОРЦИ 92 46 26 
ЈУГОСЛОВЕНИ 2940 739 152 
АЛБАНЦИ 44 21 10 
БОШЊАЦИ 0 3 5 
БУГАРИ 0 1 4 
БУЊЕВЦИ 0 1 2 
МАЂАРИ 295 262 179 
МАКЕДОНЦИ 0 28 26 
МУСЛИМАНИ 50 30 24 
НЕМЦИ 0 7 14 
РОМИ 48 93 204 
РУМУНИ 11 6 4 
РУСИНИ 0 1318 1027 
РУСИ - 17 17 
СЛОВАЦИ 2841 2521 2136 
СЛОВЕНЦИ 0 7 / 
УКРАЈИНЦИ 0 57 47 
ХРВАТИ 6047 2086 1748 
ЧЕСИ 0 13 10 
ОСТАЛИ 2458 17 26 
НЕОПРЕДЕЉЕНИ 0 609 1393 
РЕГИОНАЛНА 

ПРИПАДНОСТ 
- 36 111 

         
НЕПОЗНАТО 

0           803    377 

УКУПНО 36509 38973 34188 
 

Извор: РЗЗС, Попис 2002. Становништво. 
Национална или етничка припадност. Подаци по 

насељима и општинама. Књига бр.1 Р.Србија, 
Београд 2003. б.год. РЗС, Попис 2011. године. 

Становништво према нациоаналној припадности . 
 

Локалну самоуправу чине: 
 

 Председник општине  
 Заменик председника општине 

 Председник Скупштине општине , 

заменик Председника Скупштине 

општине и  секретар Скупштине општине 
 Скупштина општине са 39 одборника 
 Општинско веће 
 Општинска управа  
 Општинско правобранилаштво, а у истој 

функционишу и: 
 

  Јавне службе и установе основане од 

општине, или Републике: Дом здравља, 

Центар за социјални рад, Национална 

служба за запошљавање, Полицијска 

Станица, Основни  суд, Служба за катастар 

непокретности, Културно образовни 

центар, Народна библиотека ''Симеон 

Пишчевић'', Галерија слика ''Сава 

Шумановић'', Музеј наивне уметности 

''Илијанум'', Установа за физичку културу и 

спортску рекреацију ''Партизан'',  

Републичка управа јавних прихода, основне 

и средње школе, Туристичка организација  
 Јавна предузећа: '' Стандард'', '' Водовод'', 

''Завод за урбанизам“, ''Радио Шид“ и 

''Ј.П.за стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине Шид'', 
 У оквиру одељења за општу управу  

систематизовано је место извршиоца за 

прихват избеглица и административно 

техничке послове,док Повереника за 

избеглице и миграције именује председник 

општине Шид. 
 

Поглавље 2. 
Подаци о избеглим, интерно расељеним лицима и 

повратницима по основу споразума о реадмисији у 

општини Шид 
  (подаци из претходоног ЛАП – а и 

они су непроменљиви) 
Са избијањем сукоба на простору бивше СФРЈ 

општина Шид као гранична општина са 

Републиком Хрватском и Босном и Херцеговином 

односно Републиком Српском као прва 

дестинација прихвата преко своје територије  више 

од 43 хиљаде избеглих и прогнаних лица из горе 

наведених република бивше државе. Тачније кроз 

општину Шид од 1991. године прошло је 43.512 

избеглих и прогнаних лица и 132 расељена лица са 

Косова и Метохије. 
Након мирне реинтеграције 1998. године 

евидентирано је 15.573 избегла и прогнана као и 

132 расељена лица.  
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Према попису из 2001. године у општини Шид 

задржало се 11586 лица док се тај број повећао у 

2002. години на 12863 због честих промена места 

боравка ове категорије становништва а у циљу 

налажења бољег смештаја, могућности запослења 

и остваривања других права. 
Према подацима о избеглом становништву које 

је досељено на простор општине Шид а односи се 

на период 1991 – 1996. година закључно са 

пописом из 1996. године можемо закључити да је у 

односу на број становника у општини Шид 2/5  или 

39,7% укупног становништва чинила избегличка 

популација. Поређењем по насељима највише 

избеглог становништва населило је Кукујевце 

(93,9%) а најмање Вишњићево (6,2%). 
Већина избеглог становништва у општини 

Шид, ¾ стигла је са територије Хрватске 1995. 

године од чега је највише досељених из следећих 

насеља: Осијек, Доњи Михољац,Подравска 

Слатина, Книн, Нашице, Вировитица, Дрниш и 

Вуковар. Са простора Босне и Херцеговине 

досељено је 17% избеглог становништва и то 

највише из места Бугојно,Сребреник и Градачац. 
Из свега наведеног можемо извести општи 

закључак да је општина Шид једна од општина која 

је прихватила и збринула велики број избеглих, 

прогнаних и расељених лица из бивших република 

СФРЈ у периоду од 1991 до последње ревизије 

2005.године. 
Коначан податак који говори о сталним 

кретањима овог становништва, интегрисањем у 

локалну средину, прихватањем држављанства 

Републике Србије на ревизији која је рађена од 

новембра 2004. године до јануара 2005. године број 

признатих статуса има 1.637 лица док је за 715 

лица то својство престало.  
Проблеми ове популације након завршене 

ревизије нису имали мањи интезитет него раније и 

приметило се стално присуство исте врсте 
проблема  и то недовољна информисаност самих 

лица за остваривање својих права.  
Општина Шид увек је имала прихватни центар 

за збрињавање избеглих лица док колективни 

центар није евидентиран у нашој општини и може 

се извести закључак да су сва лица боравила у 

приватном смештају као подстанари или боравећи 

код рођака и пријатеља. 
Одређена насеља као што су Кукујевци, 

Гибарац и друга, избегличкој популацији постала 

су нови домови и то заменом имовина из места 

последњег пребивалишта у насељена места 

општине Шид. 
Проблематика интерно расељених лица са 

Косова и Метохије а због удаљености наше 

општине није била у великој мери заступљена и тај 

број се задржао на 44 лица од којих је већина 

решила своје проблеме и постоји неколико 

породица којима у зависности од потреба пружамо 

одређену врсту помоћи и који нису коначно 

решили свој статус. 
 
Година Број 

избеглих и 

прогнаних 

лица 

Број 

расељених 

лица 

Престанак 

статуса  
Ревизија 

2005. 
1991 – 
1996 

    43.512           -         - 

    1998     15.573           -         - 
    2001     11.586         132         -  
    2002     12.863         132         - 
    2005.       1.637          132      715 
    2014.          357           44  
 
Табеларни приказ кретања избеглог и ИРЛ од 1991. 

- 2005. године по евиденцији Повереништва за 

избеглице општине Шид. 

Општинско веће општине Шид формирало је 

Савет за управљање миграцијама и трајна решења 

и кроз главне и споредне актере у решавању 

питања избеглих и расељених лица препознаће ову 

категорију становништва општине као једну од 

приоритета чији циљ је коначно решавање 

смештаја и интегрисање у локалну заједницу.  
 

Поглавље 3. 
 Анализа ситуације и закључци 

Као основа за решавање проблема ове 

социјалне групације у изради Локалног акционог 

плана је и анализа кључних докумената: 
   
1. Национална стратегија за решавање 

питања избеглих и интерно расељених 

лица (2002)   
2. Стратегија за смањење сиромаштва 

(2003)  
3. Национална стратегија запошљавања 

2005 – 2010.  
4. Стратегија привредног развоја 

Републике Србије 2006 – 2012.  
5. Стратегија социјалне заштите (2005) 
6. Национални план акције за децу (2004) 
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7. Нацинална стратегија одрживог развоја 

(2008) 
8. Стратегија регионалног развоја 2007 – 

2012. 
9. Стратегија за развој пољопривреде 

 
 

Програми и пројекти који су реализовани у 

нашој општини и реализација Локалног акционог 

плана у периоду 2010. – 2014. година 
 

2010. година 
 Током 2010. године обезбеђено је да 5 

породица реши своје стамбено питање доделом 

монтажних кућа где је општина Шид обезбедила 

плац за две породице док су остале три породице 

имале у власништву земљиште за изградњу 

монтажне куће. Додељено је и 6 пакета 

грађевинског материјала за избегла лица и опрема 

за покретање сопственог посла за 13 породица. 
 

2011. година 
 У току 2011. године на два конкурса за 

помоћ у економском оснаживању и 

осамостаљивању породица избеглица и интерно 

расељених лица са територије општине Шид 

обезбеђено је да 25 породица настави или започне 

сопствени бизнис. Корисницима су одобрени 

појединачни износи од 100.000,00 – 150.000,00 
динара у опреми за коју су и конкурисали према 

бизнис плановима (Укупна средства: Комесаријат – 
3.150.000,00 и Општина Шид 350.000,00 рсд). У 

програму откупа сеоских кућа Повереништво за 

избеглице и миграције аплицирало је код 

организације ''Интерсос'' да се за 3 породице 

откупе сеоска домаћинства са окућницом.   
 

2012. година 
Локална самоуправа је у 2012. години 

издвајањем средстава и аплицирањем код донатора 

изразила спремност да категорији избеглог 

становништва у својој општини омогући решавање 

стамбеног питања  где је финансијску подршку 

добила од Комесаријата за избеглице Републике 

Србије. 

- Економско оснаживање и 

осамостаљивање породица избеглица (конкурс 

започет у 2011. години) – обезбеђена помоћ у 

опреми за 19 породица – 2.400.000,00 рсд 
- Грађевински материјал (конкурс 

реализован у 2012. години) – обезбеђена помоћ у 

грађевинском материјалу за 14 породица – 
3.200.000,00 рсд 

- У периоду јун – октобар 2012. године 

попуњено је 106 упитника који се односе на 

потребе избеглих лица у општини Шид у сврху 

реализације будућих пројеката. 
 

2013 година 
Локална самоуправа је и у 2013. години 

издвајањем средстава и аплицирањем код донатора 

изразила спремност да категорији избеглог 

становништва у својој општини омогући решавање 

стамбеног питања  где је финансијску подршку 

добила од Комесаријата за избеглице Републике 

Србије. 
У току године на конкурсу за помоћ у 

економском оснаживању и осамостаљивању 

породица избеглица и интерно расељених лица са 

територије општине Шид обезбеђено је да 29 

породица настави или започне сопствени бизнис. 

Корисницима су одобрени појединачни износи од 

150.000,00 и 170.000,00 динара у опреми за коју су 

и конкурисали према бизнис плановима. 
Комесаријат за избеглице је за ове намене 

према општини Шид за период јануар – децембар 

2013. године усмерио средства у износу од 

2.280.000,00 рсд (средства уплаћена децембар 2012. 

године) уз учешће општине Шид од 120.000,00 рсд 

(укупна вредност пројекта 2.400.000,00) и средства 

у износу од 2.096.800,00 рсд са учешћем општине 

Шид од 113.200,00 рсд (укупна вредност пројекта 

2.210.000,00). У току године овим средствима 

обезбеђено је да 29 породица започне сопствени 

посао. 
Општина Шид је у програму откупа 

сеоских домаћинстава са окућницом  аплицирала 

код Комесаријата за избеглице и миграције када су 

обезбеђена средства: - у износу од 3.240.000,00 рсд 

(учешће општине Шид 162.000,00 рсд) и 

4.617.000,00 рсд (учешће општине Шид 243.000,00 

рсд). У току 2013. године овим средствима 

откупљено је 10 сеоских домаћинстава са 

окућницом за потребе избегличке популације у 

општини Шид. 
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Кроз помоћ у грађевинском материјалу 

обезбеђено је да 19 породица добије ову врсту 

помоћи. За ове потребе обезбеђена су средства: 

3.040.000,00 рсд (средства уплаћена децембар 2012. 

године) од стране Комесаријата за избеглице и 

миграције (учешће општине Шид  у износу од 

160.000,00 рсд) и 4.180.000,00 рсд   (учешће 

општине Шид у износу од 220.000,00 рсд). 

Корисници су добили пакете грађевинског 

материјала у вредности 400.000,00 динара. 
Поред наведених активности Комесаријат 

за избеглице је обезбедио и средства за помоћ у 

огреву за 25 породица (вредност 375.000,00 рсд), 

новчану помоћ за 25 породица (средства у износу 

375.000,00) и 114 пакета хране за избегла лица и у 

2012. и 2013. години. 
У току 2012/2013. године за потребе 

решавања стамбеног збрињавања и економског 

оснаживања избеглих лица на територији општине 

Шид, укупно је обезбеђено средстава: 

20.203.800,00 рсд од стране Комесаријата за 

избеглице и миграције Републике Србије и 

1.018.200,00 рсд од стране општине Шид.  
Укључени смо у реализацију Регионалног 

пројекта за помоћ и стамбено збрињавање избеглих 

лица у грађевинском материјалу. Реализација 

конкурса је у току. 
У Изменама и допунама Локалног акционог 

за решавање питања избеглих и прогнаних лица у 

општини Шид из 2012. године и даље је наведена 

потреба за изградњу десет стамбених јединица у 

закуп са могућношћу откупа за 10 породица, 

изградњу монтажних кућа за 5 породица као и 

помоћ у грађевинском материјалу и откупу сеоских 

кућа са окућницом.  
 

2014. година 
Извештај о реализованим активностима у 

2014. години Повереништво за избеглице и 

миграције општине Шид 
Уговор о сарадњи између Комесаријата за 

избеглице и миграције Републике Србије и 

општине Шид број 9 - /174 од 18.06.2014. године о 

додели помоћи у грађевинском материјалу за 

породице избеглих лица на територији општине 

Шид. Средства Комесаријата у износу од 

3.657.500,00 рсд и учешће општине Шид од 5 % 

односно 192.500,00 рсд. 
Именована Комисија решењем председника 

општине Шид. 

Усвојен Правилник о условима и мерилима 

за избор корисника за доделу средстава намењених 

стварању и побољшању услова становања 

избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, 

начину рада Комисије и поступку доделе средстава.  
Расписан Јавни позив за избор корисника за 

доделу средстава намењених стварању и 

побољшању услова становања избеглица кроз 

набавку грађевинског материјала на територији 

општине Шид. Рок за подношење захтева: 

02.09.2014. – 16.09.2014. године. 
Наредни кораци: Седница Комисије за избор 

корисника, бодовање, обилазак корисника који су 

поднели захтев за доделу средстава и доношење 

Предлог листе. Након истека рока за жалбу на 

Коначну листу за избор корисника биће расписана 

јавна набавка. 
Коначна анализа и закључак: 

* Национална стратегија за решавање 

питања избеглих и интерно расељених 

лица из 2002. године и даље обезбеђује 

услове за интеграцију  и повратак као 

свој основан правац деловања у 

решавању питања ове категорије 

становништва. Самим тим и локална 

стратешка документа указују да су у 

општини Шид проблеми домицилног 

становништва изједначени са положајем 

и проблемима избеглог становништва и 

исте треба решавати кроз побољшање 

материјалног стања а кроз општи 

економски развитак саме општине и 

разне програме из области социјалног 

деловања.  
 Укупан број избеглих лица као значајан 

фактор у локалној средини 
 Велики број избеглих лица,  величине 

једног већег насељеног места 
 Потреба за ангажовањем виших инстанци 

за решавање питања избеглих и ИРЛ 
 30% радно способног становништва 
 већи број старијих лица без примања 
 више од 40% популације има завршену 

средњу школу 
 један део старих особа без сопственог 

смештаја и примања 
 20% вишечланих породица у изнајмљеном 

смештају 
 проширење постојећих програма 
 анализа докумената (праћење разних 

програма других институција) значајних за 

избегла и ИРЛ лица (запошљавање, правна 
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помоћ, психосоцијална подршка) 
 
Овом анализом утврђене су заинтересоване 

стране за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица у општини Шид усмерене на 

различите групе избеглих и ИРЛ лица као и 

кључни партнери у локалној самоуправи у самој 

примени програма. 
1. На основу раније обрађених упитника  и 

испитаних 242 породице избеглих лица где су 

исказани проблеми са недостатком финансијских 

средстава (незапосленост) у проценту од 40% као и 

потребну помоћ у грађевинском материјалу а у 

циљу побољшања услова становања где је 

проценат таквих породица 46% док 74 породице 

нема решено стамбено питање, са завршетком 

2014. године број корисника који имају потребе за 

овом врстом помоћи а испуњавају услове и 

критеријуме из Правилника се благо смањио због 

реализације више пројеката које је реализовала 

општина Шид. Број корисника који и даље имају 

потребу за помоћ у грађевинском материјалу је 60 

породица, 24 домаћинства има реалну потребу за 

откупом сеоских кућа са окућницом, 64 породице 

немају решено стамбено питање док је помоћ у 

економском оснаживању потребна за 45 породица.  
2. Број интерно расељених лица са Косова и 

Метохије у општини Шид се повећао за једну 

породицу од 5 чланова која нема решено 

стамбено питање док су друге породице 

стамбено и материјално обезбеђене и нису 

исказале потребе за помоћи док су две 

породице добиле помоћ у опреми кроз 

доходовне активности.   
 
Кључни партнери   
 

1. Комесаријат за избеглице и миграције 

Републике Србије 
2. Локална самоуправа 
3. Црвени крст 
4. Дом здравља 
5. Национална служба за запошљавање 
6. Центар за социјални рад 
7. Фонд за пружање помоћи 

избеглим,прогнаним и расељеним лицима 
8. Остале невладине организације које се 

баве проблемима избеглих лица и 

Удружења избеглица  
 
НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ НАВОДИМО СЛЕДЕЋЕ 

ПРОБЛЕМЕ: 
1. Становање у приватном смештају и 

незавршеним или неусловним објектима за 

становање  
2. Незапосленост као препрека за останак и 

интегрисање у локалну заједницу посебно младих 

људи 
 
Као главни проблем и даље се истиче нерешено 

стамбено питање и становање у неусловним и 

незавршеним објектима што се може посматрати 

кроз следеће уочене чињенице: 
- започета градња и адаптација и побољшање 

услова становања – 60 породица 
- откуп сеоских кућа са окућницом – 24 

породице 
- грант програми кроз доходовне активности – 

45 породица 
- самачке и старачке породице у 

подстанарском односу који живе од 

минималне социјалне помоћи или пензија 
- вишечлана и друга домаћинства која немају 

решено стамбено питање (стамбене јединице, 

монтажне куће и др.) 
Након периода од четири године када се 

применом Локалног акционог плана приступило 

решавању питања избегличке популације у 

општини Шид и спремност Локалне самоуправе да 

издвајањем сопствених средстава обезбеди бољи 

живот становницима своје општине, може се 

реално уочити да је дошло до благог побољшања 

статуса ове категорије у општини. Може се истаћи 

и све боља сарадња са свим другим институцијама, 
организацијама и другим релеватним факторима 

који могу да категорији избеглих и других лица у 

нашој општини обезбеде бољи живот. Проблеми 

реално и даље постоје, али се системским 

решењима и аплицирањем у разним пројектима, 

генерално овај проблем у општини Шид може 

свести на најмању могућу меру. Планирано је да 

због реалних потреба општина Шид учествује у 

Регионалном пројекту који може донети велика 

средства општини, чиме би се обезбедила додатна 

и неопходна подршка породицама за бољи и 

сигурнији живот.  
Незапосленост у општини Шид и даље није 

занемарљив проблем а искуство нам говори да се 

кроз економско оснаживање може постићи решење 

за део овог проблема. Већи је део оних породица 

које су озбиљно приступиле овим пројектима у 

односу на оне који овакве врсте пројекта нису 

искористиле на најбољи могући начин у решавању 

егзистенцијалних потешкоћа у својим породицама. 

Закључак је да је општина Шид спремна да истраје 

у својим намерама за решавање избегличког 
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питања у својој средини и да ће настојати да 

обезбеди неопходна средства за реализацију 

пројеката.   
 

Поглавље 4. 
Приоритетне групе 

Критеријум за сам избор приоритетних група 

међу избегличком популацијом: 
 величина и структура 
 степен интеграције у локалну средину 
 незапосленост и материјално сиромаштво 
Приоритетне групе одабране на основу 

критеријума избеглих и ИРЛ 
 незапослена а радно способна лица са 

одговарајућом квалификацијом која се 

поклапа са потребама привреде у шидској 

општини 
 избегла и интерно расељених лица са 

нерешеним стамбеним питањем 
 избегла и интерно расељена лица којима је 

потребна правна помоћ 
 повратници по споразуму о реадмисији 

 
Препоруке за решавање приоритета 

Уложити напоре да се обезбеде средства од 

донатора, Комесаријата за избеглице и миграције 

Републике Србије као и локалне самоуправе за 

учешће у програмима и пројектима као што су 

откуп сеоских домаћинстава са окућницом, помоћ 

у грађевинском материјалу,изградња зграде са 

десет стамбених јединица у закуп са могућношћу 

откупа, додела монтажних кућа лицима која у 

власништву имају плац и дозволу за градњу и 

помоћ у економском оснаживању и 

осамостаљивању породица избеглих и интерно 

расељених лица као и повратника по споразуму о 

реадмисији. 
У сарадњи са Националном Службом за 

запошљавање наставити са идентификовањем 

потреба за радним местима и извршењем 

преквалификације. У сарадњи са локалном 

самоуправом сагледати општу перспективу и 

развој општине и то усмерити ка едукацији деце за 

перспективне образовне профиле. 
 

Поглавље 5. 
Општи и специфични циљеви 

ОПШТИ ЦИЉ: 
 Побољшати услове за улазак у процес 

интеграције избеглих и интерно расељених лица у 

општини Шид које се огледа у одрживости 

социјално – економских програма у локалној 

заједници. 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 

 До краја 2015. године помоћи решавање 

стамбеног проблема за 10 породица избеглих 

лица кроз програм помоћи у додели 10 

стамбених јединица у закуп са могућношћу 

откупа 
 До краја 2017. године помоћи решавање 

стамбеног питања избеглих и ИРЛ на 

територији општине Шид кроз програм 

помоћи у грађевинском материјалу и то: за 30 
породица до краја 2016. године и за 30 
породица до краја 2017. године, која су 

отпочела градњу стамбеног објекта или имају 

потреба за адаптацијом постојећег објекта. 
 До краја 2017. године помоћи решавање 

стамбеног питања кроз откуп сеоског 

домаћинства са окућницом за 24 породице. 
 У периоду 2015. – 2019. године у програму 

помоћи у економском оснаживању,  кроз 

програме доходовних активности доделити 

опрему за започињање сопственог бизниса 

за најмање 30 породица. 
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Поглавље 6. 
Активности – Задаци за реализацију Локалног акционог плана 

 
Специфични циљ:  
 
1. До краја 2015. године помоћи решавање стамбеног проблема за 10 породица избеглих лица кроз програм 

помоћи у додели 10 стамбених јединица у закуп са могућношћу откупа 
 

 
Активности 

Време - 
период 

Резултати Индикатори Ресурси 
 

Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. Изградња 

више 

породично

г 

стамбеног 

објекта 

1.,2.,3.,4 
Квартал 

2015. 

Усељиво 10 

станова 
Локацијска 

дозвола 
Употребна 

дозвола 

Повереништво 

за избеглице и 

миграције 

Шид, 

Општина 

Шид, 

Комесаријат 

за избеглице 

Повереник за 

избеглице и 

миграције, 

Комисија за 

избор 

корисника,     
техничко лице 

Општинска 

управа 

општине 

Шид, 

Одељење за 

урбанизам 

Шид 

1.2.Припремне 

активности -    
анализа 

постојећих 

упитника 

  2012. – 
2014. 

Нова и 

ажурирана 

база података  
 

Укупан број 
избегличких 

породица 

пријављених на 

анкету 

Људски: 
Повереништво 

Месне 

заједнице и 

канцеларије 

Повереник 
Општинска 

управа 
 

1.3. 
Формирање 
Комисије 

 

4. 
квартал 

2014. 

Формирана 

Комисија  
Одлука о избору 

чланова комисије 
Савет за 

миграције 
Локална 

самоуправа 

 
Савет за 

миграције  

1.4 Расписан 
конкурс за 

потенцијалне 

кориснике 

4. 
квартал 

2014. 

Број 

пријављених 

лица 
Текст конкурса 

Комисија 
Повереништво 

за избеглице 
Повереник 

Повереништво 
за избеглице 

1.5.Избор 

корисника 

1. 
квартал 

2015. 

Сачињена 

ранг листа 
Одлука о броју 

лица 
Комисија 

Повереништво 
Повереник   

Комесаријат, 

Комисија 

1.6. Закључени 

Уговори са 

корисницима 

2,3,. 
квартал 

2015. 

Одабрани 

корисници и 

закључени 

уговори 

Уговор о додели 

стамбене јединице 
Повереништво 

 

Комесаријат 
Локална 

самоуправа 

Председник 

општине Шид 

1.7.Медијска 

презентација 

4. 
квартал  

2015. 

Информисан

и корисници 
Новински чланци 

и ТВ прилог 
Повереништв 

Комесаријат 
Повереник 

Локална 

средства 

информисања 
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2. До краја 2017. године помоћи решавање стамбеног питања избеглих и ИРЛ на територији општине Шид 

кроз програм помоћи у грађевинском материјалу и то: за 30 породица до краја 2016. године и за 30 
породица до краја 2017. године, која су отпочела градњу стамбеног објекта или имају потреба за 

адаптацијом постојећег објекта 
 
Активности 

Време - 
период 

Резултати Индикатори Ресурси 
 

Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1.Припремне 

активности -    
спровођење 

анкета и   

упитника о 

потребама 

Први 

квартал 

2015. 

Укупан број 
избегличких 

породица 

пријављених 

на анкету 

Нова и ажурирана 

база података 

Људски: 
Повереништво 

за избеглице и 

миграције 
Месне 

заједнице и 

канцеларије 

Повереник 

Служба 

Повереништва 

Општинска 

управа 
 

1.2. Израда 

апликације и 

прослеђивање 

Комесаријату 

за избеглице и 

миграције 

У току 

2015. 
године 

Израђена 

апликација за 

конкурс и 

учешће у 

Регионалном 

пројекту – 
потпројекат 2 

Потврда о пријему 

апликационог 

формулара 
Повереништво 

за избеглице 
Општинска 

управа 
 

Повереништво 
Служба 

Повереништва 
Општинска 

управа 

Комесаријат 
за избеглице 
и миграције 

1.3 
Формирање 
Комисије и 

усвајање 

Правилника и 

Огласа 

У току 

2015. 
године 

Формирана 

Комисија  

Донета Одлука о 

избору чланова и 

усвојен 

Правилник и 

Оглас 

Савет за 

миграције 
Локална 

самоуправа 

 
Савет за 

миграције  

1.4 Расписан 
конкурс за 

потенцијалне 

кориснике 

У току 

2015. 
године 

Укупно 

пријављених 
Поднети захтеви 

Комисија 
Повереништво 
за избеглице 

Повереник 
Повереништво 

за избеглице 

1.5.Избор 

корисника 

У току 

2015. 
године 

Сачињена 

ранг листа 
Одлука о броју 

одобрених пакета 
Комисија 

Повереништво 
Повереник   Комесаријат 

1.6. 
Расписивање 

јавне набавке за 

избор 

најповољнијег 

добављача и 

закључени 

Уговори са 

корисницима 

У току 

2015. 
године 

Одабран 

добављач, 
Одабрани 

корисници и 

закључени 

уговори 
 

Уговор са 

добављачем и 
Уговор о 

примопредаји 

додељених пакета 

грађевинског 
материјала 

Материјални 

ресурс 
Одобрена 

средства и 

учешће 

општине 

Комесаријат 
Локална 

самоуправа 
 

1.7.Уградња 

материјала и 

мониторинг 

У току 

2015. 
године 

Изграђено кроз 

завршетек 

градње или 

адаптирано 

најмање 10 

објеката за 

становање 

Записник 

Комисије за избор 

корисника 

Чланови и 

председник 

Комисије за 

избор 

корисника 

Повереник 
Комисија 

Општинска 

управа 

општине Шид 

1.8.Медијска 

презентација 

У току 

2015. 
године 

 
Информисани 

корисници 

 
Новински чланци 

и ТВ прилог 

Служба 

Повереништва 

и Повереник 

 
Повереник 

Локална 

средства 

информисања 
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3. До краја 2017. године помоћи решавање стамбеног питања кроз откуп сеоског домаћинства са окућницом 

за 24 породице. 
 

Активности 

Време - 
период 

Резултати Индикатори Ресурси 

 

Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1. Израда 

апликације и 

аплицирање код 

донатора 

У току 

2015. 
године 

Израђена и 

прослеђена 

апликација за 

конкурс 

Потврда о 

пријему 

апликационог 

формулара 

Људски 

Повереник, 

Месне 

канцеларије 

Повереништво 

за избеглице 
Локална 

самоуправа 

1.2.Формирање 

комисије за 

избор корисника 

 

У току 

2015. 
године 

Формирана 

комисија 
Донета одлука 

о избору 

чланова 

Савет за 

миграције 
Локална 

самоуправа 
Савет за 

миграције 

1.3.Презентација  

програма 

помоћи 

потенцијалним 

корисницима 

 

У току 

2015. 
године  

Расписан 

конкурс 
Оглас конкурса Повереништво 

за избеглице 

Регионални 

пројекат 

Комесаријат 

Представници 

Комесаријата 

за избеглице и 

миграције 

Комесаријат 

1.4.Усвајање 

Правилника и 

расписивање 

Огласа 

У току 

2015. 
године 

Укупан број 

пријављених 
Поднети 

захтеви 
Комесаријат 

Повереништво 

за избеглице 

Представник 

Комесаријата 

и Повереник 

Комесаријат 

1.5.Избор 

корисника по 

Огласу 

 

У току 

2015. 
године 

Сачињена 

ранг листа 

Одлука о 

изабраним 

породицама 

Комисија 

општине Шид 

 

Комисија Комесаријат 

1.6. 

Потписивање 

купопродајног 

уговора између 

општине и 

одабраног 

корисника 

 

У току 

2015. 
године 

Откупљено 

домаћинство 
Потписан 

Уговор о 

преносу 

власништва 

Комесаријат, 

повереништво 

Повереник  

1.7. Медијска 

презентација 

 

У току 

2015. 
године 

. 

Информисани 

корисници 

Новински 

чланци и ТВ 

прилог 

Локална јавна 

гласила 
Повереник Средства 

јавног 

информисања 
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4. У периоду 2015. – 2019. године у програму помоћи у економском оснаживању,  кроз програме доходовних 

активности доделити опрему за започињање сопственог бизниса за најмање 30 породица.  
 
Активности 

Време - 
период 

Резултати Индикатори Ресурси 
 

Одговорни 

актери 
Партнери 

1.1.Припремне    

активности    

спровођење 

анкета и 

упитника о 

потребама 

Први 

квартал 

2015. 

Укупан број 
избегличких 

породица 

пријављених на 

анкету 

Нова и 

ажурирана база 

података 

Људски: 
Повереништво 

за избеглице и 

миграције 
Месне 

заједнице и 

канцеларије  

Повереник 

Служба 

Повереништва 

Општинска 

управа 
 

1.2. 
Израда 

апликације  и 

прослеђивање   

Комесаријату за  

избеглице и 

миграције 

У току 

2015. 
године 

Израђена 

апликација за 

конкурс и 

учешће у 

пројекту 

економског 

оснаживања 

Добијена 

средства 
Повереништво 

за избеглице и 

миграције  
Општинска 

управа 

Повереништво 

за избеглице 
Општинска 

управа 

Комесаријат 

за избеглице и 

миграције  

1.3. 
Формирање 
Комисије и 

усвајање 

Правилника и 

Огласа 

У току 

2015. 
године 

Формирана 

Комисија 
Донета Одлука о 

избору чланова 

и усвојен 

Правилник и 

Оглас 

Савет за 

миграције 
Локална 

самоуправа 
 

Савет за 

миграције 

1.4. 
Расписан конкурс 

за потенцијалне 

кориснике 

У току 

2015. 
године 

Укупно 

пријављених 
Поднети захтеви Комисија Повереник Повереништво 

за избеглице 

1.5. 
Избор корисника 
 

У току 

2015. 
године 

Сачињена ранг 

листа  
Одлука о броју 

одобрених 

пакета  

Комисија Повереник Комесаријат 

1.6. 
Расписивање 

јавне набавке за 

избор 

најповољнијег 

добављача и 

закључени 

Уговори са 

корисницима  

У току 

2015. 
године 

Одабран 

добављач, 
Одабрани 

корисници и 

закључени 

уговори 
 

Уговор са 

добављачем и 
Уговор о 

примопредаји 

додељених 

пакета опреме 

Материјални 

ресурс 
Одобрена 

средства и 

учешће 

општине 

Локална 

самоуправа 
Комесаријат 

 

1.7. 
Уградња 

материјала и 

мониторинг 
 

У току 

2015. 
године 

Додељени 

пакети опреме 

за економско 

оснаживање 

Записник 

Комисије за 

избор корисника 

Чланови и и 

председник 

Комисије за 

избор 

корисника  

Комисија 

Повереник 
Општинска 

управа Шид 

1.9. Медијска 

презентација 
 

Четврти 

квартал 

2015. 
године 

Информисани 

корисници 

Новински 

чланци и ТВ 

прилог 

Повереник Повереник Локална 

средства 

информисања 
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Поглавље 7. 
Ресурси / Буџет 

Процењено је да ће за реализацију Локалног 

акционог плана 2015. – 2019. година бити укупно 

потребно око 20 милиона динара. Из буџета 

локалне самоуправе планира се издвајање 

потребних средстава у износу од 5.000.000,00 рсд а 

који се односи на период 2014 – 2015.г. 

реализације Локалног акционог плана. 
Средства за реализацију овог Локалног 

акционог плана обезбеђиваће се из више извора а 

то су: буџет локалне самоуправе, средства 

реализована путем стамбеног збрињавања кроз 

Регионални пројекат који ће се развити из 

Локалног акционог плана али и других доступних 

извора. 
Предлогом финансијског плана за 2015. годину 

из планираних буџетских средстава општине Шид 

за реализацију Локалног акционог плана 

планирано је 5.000.000,00 рсд. 
 

Поглавље 8. 
Аранжмани за примену 

Аранжмани за примену Локалног акционог 

плана у општини Шид обухватају локалне 

структуре и различите мере и процедуре које ће 

осигурати његово успешно спровођење. У оквиру 

локалних структура разликују се: 
 Структуре за управљање процесом примене 

Локалног акционог плана  и 
 Структуре које су оперативне и примењују 

Локални акциони план 
Структуру за управљање процесом примене 

Локалног акционог плана, након његовог усвајања, 

представљаће Савет за управљање миграцијама и 

трајна решења који је учествовао у његовој изради. 

Савет ће, као део свог будућег рада, направити 

План управљања применом Локалног акционог 

плана. 
Савет за управљање миграцијама и трајна 

решења, као управљачка структура има следеће 

задатке: 
 У потпуности одговара за вођење целокупног 

процеса примене Локалног плана 
 Именује локалне тимове за управљање 

пројектима који настану као резултат 

операционализације Локалног плана 
 Обезбеђује приступ и прикупљање свих 

података и информација у електронској 

форми од сваког актера – учесника у процесу 

унапређења положаја избеглих и ИРЛ као и 

по повратника у локалној заједници 

 Одржава контакте са свим учесницима у 

реализацији Локалног плана 
 Управља процесом праћења (мониторинга) и 

оцењивања успешности (евалуације Локалног 

плана) 
 Одржава контакте са јавношћу и 

доносиоцима одлука у локалној самоуправи. 
Оперативну структуру чиниће институције, 

организације и тимови формирани у циљу 

реализације плана и пројеката развијене на основу 

Локалног акционог плана. У складу са Локалним 

акционом планом, биће реализована подела улога и 

одговорности међу различитим актерима у 

локалној заједници – партнерима у реализацији. 

Сваки актер ће водити одговарајућу евиденцију и 

документацију и припремати периодичне 

извештаје о раду који ће бити доступни јавности.  
Извештаји ће бити полазна основа за праћење и 

оцењивање успешности рада. 
Оперативна структура за примену Локалног 

акционог плана има следеће задатке и 

одоворности: 
 Реализација Локалног акционог плана 
 Непосредна комуникација са корисницима 

услуга које обезбеђују Локалним планом 
 Редовно достављање извештаја секретару 

Савета за управљање миграција и трајна 

решења о свим активностима на спровођењу 

Локалног плана 
 Учешће у евентуалним обукама за 

унапређење стручности и компетенција за 

спровођење задатака Локалног плана 
 Унапређење процеса примене Локалног 

плана у складу са сугестијама и препорукама 

управљачке структуре. 
 

Управљачка и оперативна структура ће развити 

план и механизме међусобне комуникације, 

пратиће успешност размене информација и 

ефикасност комуникације у односу на очекиване 

резултате примене Локалног плана. План 

комуникације управљачке и оперативне структуре 

уредиће време и начине размене информација и 

предузимања одговарајућих акција. 
  

Детаљне годишње планове за наредни период, 

након 2014. године припремаће Савет за 

управљање миграцијама и трајна решења уз 

активне консултације са оперативним структурама.

  
По потреби Савет ће формирати и одговарајуће 

радне тимове. Годишње планове а према потребама 

ће усвајати Општинско веће општине Шид. 
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Механизми праћења, оцењивања успешности 

примене Локалног плана и доношења евентуалних 

корективних мера биће дефинисани Планом 

праћења и оцењивања успешности (планом 

мониторинга и евалуација). 
 

Поглавље 9. 
Праћење и оцена успешности 

 Циљ праћења и оцене успешности 

(мониторинга и евалуације) Локалног 

акционог плана је да се систематично 

прикупљају подаци, прати и надгледа процес 

примене и процењује успех Локалног 

акционог плана ради предлагања евентуалних 

измена у активностима на основу налаза и 

оцена 
 Временски оквир: Мониторинг (као 

систематски процес прикупљања података) 

спроводи се континуирано и дугорочно за 

период 2015 – 2019. 
 Евалуација (као анализа података и 

доношење оцене о успешности) вршиће се 

периодично – једном годишње и подносиће 

се извештај Локалној самоуправи општине 

Шид. Финална евалуација обавиће се на крају 

2015. године. 
 Предмет мониторинга и евалуације: 

Мониторинг и евалуација укључују целовито 

сагледавање испуњења активности – задатака 

и специфичних циљева. 
 Кључни индикатори утицаја за праћење и 

оцењивање успешности примене Локалног 

плана ће бити следећи: 
 Број нових услуга – локалних мера/програма 

за избегла , ИРЛ и повратника 
 Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим 

услугама и мерама 
 Структура корисника услуга и мера/програма 
 Ниво укључености различитих актера у 

пружању услуга избеглим, ИРЛ и повратника 

у локалној заједници 
 Обим финансијских средстава издвојених за 

услуге избеглим, ИРЛ и повратницима 
 Структура финансијских средстава 

издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и 

повратницима (буџет Локалне самоуправе, 

Регионални пројекат, други извори) 
Процесни индикатори су дефинисани у склопу 

табеле Локалног акционог плана. 
 Методе и технике мониторинга и евалуације: 

За успешно обављање мониторинга и 

евалуације користиће се стандардни сет алата 

међу којима су: евидентирање корисника, 

интервјуи са корисницима (упитници, 

разговори, анкете), извештавање и др. 

Савет за управљање миграцијама и трајна 

решења ће својим планом рада дефинисати начин 

организовања мониторинга и евалуације Локалног 

плана и бити одговоран за праћење и оцењивање 

успешности рада на примени Локалног акционог 

плана. 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-130/II-15 
Датум: 28.10.2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС“ 

број: 129/07) и члана 15. став 1. тачка 31. Статута 

општине Шид („Сл. лист општина Срема'', бр. 

20/08, 19/10 и 5/12 и ''Службени лист општине 

Шид'', бр. 3/13), Скупштина  општине Шид   дана 

28.октобра 2015. године донела је  
 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У 

ОПШТИНИ ШИД 
ОБРАЗОВАЊЕ, ЗАПОШЉАВАЊЕ, 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАНОВАЊЕ 
ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ 

 
Шта је акциони план за Роме? 
 

Акциони план за побољшање положаја 

Рома општине Шид је документ који целовито 

разматра проблематику Рома и садржи скуп мера и 

активности разноврсних носилаца као што су 

доносиоци политичких oдлука, институције, 

органи, удружења грађана и невладине 

организације у циљу побољшања положаја живота 

Рома. У интересу је и локалне заједнице да сви 

носиоци активности дају пун допринос 

побољшању друштвеног положаја Рома и њиховом 

ширем укључивању у све друштене токове. 
Декада за инклузију Рома 2005-2015. 

године  је међународна иницијатива,  прва те врсте, 

у оквиру које су се владе централне и југоисточне 

Европе обавезале да, у регионалним оквирима, 

делују на унапређивању социјално-економског 

статуса и инклузији Рома. Декада окупља владе, 
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међувладина тела и невладине организације, 

укључујући и цивилне организације Рома, са 

циљем да убрзају процес унапређења положаја 

Рома, као и транспарентно и мерљиво извештавање 

о постигнутом напретку у свакој од држава 

потписница. Званично је од стране Републике 

Србије Декада инклузије Рома продужена од 2015 – 
2025. године, и накнадно ће бити усвојени акциони 

план реализације Декаде Рома. 
Декада инклузије Рома  (2005–2015. 

године) је започета 2. фебруара 2005. године. 

Премијери 12 земаља централне и источне Европе: 

Републике Чешке, Републике Словачке, Републике 

Мађарске, Републике Хрватске, Републике Србије, 

Републике Црне Горе, Републике Македоније, 

Републике Бугарске, Републике Румуније, 

Републике Босне и Херцеговине, Републике 

Албаније и Краљевине Шпаније потписали су 

декларацију којом су се обавезали да ће њихове 

земље водити ефикасне и делотворне политике која 

ће допринети даљој друштвеној еманципацији 

Рома, унапређењу услова живота припадника 

ромске заједнице и укључивању Рома у процесе 

доношења одлука.   
Владе земаља које учествују у Декади 

инклузије Рома и представници ромских заједница 

из ових земаља су се усагласили да остваривање 

циљева Декаде захтева вођење активне политике  у 

четири приоритетне области: здравство, 

образовање, запошљавање и становање. 
У току је израда полазне студије за 

Националну стратегију за унапређивање положаја 

Рома од 2015. до 2020. године и усаглашавање 

студије са стратегијом Eвропе 2020. 
Влада Републике Србије је у априлу 2009. 

године усвојила Стратегију за унапређивање 

положаја Рома у Републици Србији, која поставља 

основе за унапређивање положаја Рома, смањење 

разлике између ромске популације и осталог 

становништва, као и идентификовање и примену 

мера афирмативне акције, нарочито у областима 

образовања, здравља, запошљавања и становања. У 

току су припреме за израду Националне стратегије 

за унапређивање положаја Рома у Републици 

Србији од 2015. до 2020. године. 
Усвојени су и Национални акциони 

планови из 13 области: из четири приоритетне 

области су дорађени и ревидирани (образовање, 

запошљавање, услови становања, здравствена 

заштита), повратак по основу споразума о 

реадмисији, антидискриминативне мере,  интерно 

расељена лица, култура, лична документа, медији и 

информисање, социјално осигурање и социјална 

заштита, специфичан положај жена, политичко 

учешће и представљање.  
 За имплементацију националне стратегије 

надлежна је Канцеларија за људска и мањинска 

права, док на покрајинском нивоу Канцеларија за 

инклузију Рома при Покрајинском секретаријату за 

рад, запошљавање и равноправност полова, а на 
локалним нивоима у 41 градова и општина у 

Србији раде локални координатори за ромска 

питања. 
Суштински предуслови за унапређивање 

положаја Рома, а тиме и успешну интеграцију, чине 

управо области образовања, запошљавања, здравља 

и становања припадника ромске националне 

заједнице. Овај документ треба да дефинише 

правце деловања општине Шид у области 

унапређења економског положаја Рома преко 

побољшања њиховог образовног статуса, 

квалификација, положаја на тржишту рада, 

здравственог стања, тј. услова живота и стамбених 

питања.  Овим документом, такође ће се 

дефинисати механизми помоћу којих се може 

пратити реализација мера које треба да допринесу 

остварењу овог циља. 
У Србији, према званичним подацима 

(попис становништва из 2011. године), живи око 

148.000 Рома
3
, док ромске организације тврде да их 

је три пута више. Према подацима тих 

организација, у Србији има око 600 дивљих насеља 

у којима живи становништво ромске 

националности. Највећи део ромског становништва 

је насељен у ромским енклавама, без основних 

инфраструктурних услова. Роми су релативно 

млада популација. Званична статистика говори да 

деца узраста до шест година чине преко 15% 

укупне ромске популације, а да деце узраста од 7 

до 14 година има преко 16%. Процењује се да би се 

број ромске деце у узрасту који одговара 

припремном периоду за школу (од три до шест 

година) и основној школи могао кретати 

приближно између 60.000 и 120.000.
 4 Статистички 

                                                      
3 
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadno
st-Ethnicity.pdf 
4 
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadno
st-Ethnicity.pdf
 3 MICS 5, 2014.g, UNICEF i RZS 

 4 
„Romi u Srbiji“, str.100, prof.dr. Svetlana 

Radovanović, docent dr. Aleksandar Knežević, Republički 
zavod za statistiku, Beograd, 2014.godina 
 

http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
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подаци из школа не садрже податке о националној 

припадности, па се о националној заступљености  

закључује на основу вредности добијених на 

узорцима појединачних истраживања.  
 
У истраживању вишеструких показатеља 

положаја жена и деце (MICS 5, 2014) наводи се да у 

Србији, 50% деце узраста 3-5 година похађа 

програме предшколског образовања, док то чини 

само 6% деце из ромских насеља. Обавезним 

припремним предшколским програмом обухваћено 

је 95% већинске деце, а само 63% ромске деце. 
Када је у питању основно образовање, 97% 

деце школског узраста у општој популацији се 

упише у први разред. Међутим, за децу школског 

узраста у ромским насељима, тај проценат пада на 

69%. Диспаритети су уочљиви и током школовања 

– 93% деце из опште популације заврши основно 

образовање у поређењу са само 64% деце из 

ромских насеља. 
Средњу школу, која није обавезна у Србији, 

похађа 89% деце већинског становништва (14-18 
година), док само 22% ромске деце 

средњошколског узраста похађа средњу школу, 

14% њих је и даље у основној школи, док 64% 

уопште не иде у школу. Када су у питању ромска 

деца, постоје видљиве разлике у похађању средње 

школе између девојчица (15%) и дечака (28%).
3  

Образовни ниво је најтамнија тачка ромске 

стварности. Они представљају најнеобразованији 

слој нашег душтва и према резултатима последњег 

пописа становништва, удео неписмених рома, у 

поеђењу са националним просеком, многоструко је 

виши (15,1% према 2,0%). Исто важи и за удео 

рома који немају завршену осмогодишњу школу 

(34,2% према 10,9%), а многоструко веће разлике 

уочавају се и код осталих нивоа завршених школа, 

посебно високообразованих (0,7% према 16,2%).
4 

 

Увод 
Основно обележје друштвено-економског 

положаја већине Рома представља низак степен 

економске активности, висока незапосленост и 

готово стопостотна искљученост Рома из јавних 

институција. Чак 72,1% рома је економски 

неактивно, док у категорији активних више од 

половине њих (59,0%) не ради.
5  

Област у којој се Роми најчешће радно 

ангажују јесте сива економија. Ниска стопа 

економске активности већинa Рома представља 

последицу економске културе, друштвено-
економске заосталости, изразитих политичких 

баријера у запошљавању и одређеног скупа 

демографских чинилаца. Већина Рома је изван 

система запошљавања, они нису легално економски 

активни и махом се воде као незапослени. Када се 

налазе на тржишту радне снаге, раде најтеже и 

најопасније послове по најнижој цени. Сакупљачи 
секундарних сировина чине једну од 

најексплоатисанијих група радника, са најнижом 

ценом рада. 
Два основна фактора која доприносе 

неповољном положају Рома на тржишту рада и која 

већину Рома ограничавају на ниско плаћена и 

привремена занимања су: 1) низак ниво образовања 

и стручне обуке, и 2) дискриминација од стране 

послодаваца. 
Подаци прикупљени из рутинске 

здравствене статистике, нарочито они који се 

односе на оболевање, не садрже информације о 

етничкој припадности, па се здравствено стање 

ромске популације може пратити само на основу 

резултата циљаних истраживања. Најпознатија 

истраживања из којих су изведени сви показатељи 

здравственог стања рома, била су „Истраживања 

вишеструких показатеља положаја жена и деце у 

Србији“ из 2014.(MICS5, 2014)
6
. У области здравља 

и исхране деце, разлике између опште популације 

и оне у ромским насељима и даље су велике. 

Смртност одојчади у ромским насељима је и даље 

скоро два пута већа у односу на национални 

просек-13 промила у ромским насељима у односу 

на 6 промила међу општом популацијом. Када је у 

питању вакцинација деце, 81% деце у општој 

популацији је до трећег ођендана примило све 

вакцине препоручене у националном календару, а 

то је случај за мање од половину деце у ромским 

насељима (44%). Роми спадају међу најмлађе 

становништво Србије са просечном старошћу од 

27,8 година, високим уделом младих (0-19 година) 

у укупном становништву (41,5%) и благим 

старењем (7,1% изнад 60 година).
7 

5 
„Romi u Srbiji“, str.100, prof.dr. Svetlana 

Radovanović, docent dr. Aleksandar Knežević, 
Republički zavod za statistiku, Beograd, 2014.godina

 

6 MICS 5, 2014.g, UNICEF i RZS 

7 
„Romi u Srbiji“, str.102, prof.dr. Svetlana 

Radovanović, docent dr. Aleksandar Knežević, 

Republički zavod za statistiku, Beograd, 2014.godina 
 

С обзиром на раширеност фактора који 

негативно утичу на стање здравља у ромској 

популацији као што су сиромаштво, лоши животни 

услови и друштвена искљученост постоји 

неопходност предузимања активности на повећању 

знања и информисања о правима на здравствену 

заштиту, здрављу и здравим стиловима живота у 

ромској популацији. У оквиру унапређења 
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здравствене заштите ромске популације која је 

неодвојива од побољшања животног окружења у 

ромској заједници посебан значај има унапређење 

здравствене заштите деце и жена у репродуктивном 

периоду.    
 

Демографски подаци општине Шид 
У насељу Шид живи 12.296 пунолетних 

становника, а просечна старост становништва 

износи 41,4 године (39,6 код мушкараца и 43,1 код 

жена). У насељу има 5.322 домаћинства, а 

просечан број чланова по домаћинству је 2,80.
8 Ово 

насеље је углавном насељено Србима (према 

попису из 2002. године), а у последња три пописа, 

примећен је пораст у броју становника.  
У северне делове шидске општине залази западно 

крило Фрушке горе која својим препознатљивим 

пејзажом привлачи пажњу локалног становништва, 

али и заљубљеника у природу из других крајева. 

Предели обрасли прелепом шумом, планински 

извори, дивљач, као и православни манастири и 

фрушкогорска насеља сигурно представљају важне 

туристичке потенцијале. Идући према нижим 

деловима општине преко лесне заравни, лесне 

терасе и алувијалних равни река, среће се знатно 

другачији пејзаж. Равница, спори речни токови, 

читава мрежа одводних канала, знатно већа насеља 

карактеристична за доњи Срем, обичаји 

становништва и др. Управо је ова супротност 
пејзажа на релативно малом простору оно што је 

посебно интересантно. 
8
,Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. U R 

Srbiji,  Republički zavod za statistiku, Beograd,  
 

Главни водоток је река Сава. Она тече 

јужном границом Општине и чини 

административну границу између Србије и 

Хрватске. Уз сам ток налази се живописно и 

изоловано место Јамена. Дужина тока на 

територији Општине је 16,5 км, а ширина у овом 

делу је 200 – 400 м. Најдужи водени ток у општини 

је река Босут, који тече југозападним делом 

општине, у дужини од 38 км. Река Босут има 

притоку Студву која се код Моровића улива у 

Босут.  
На територији Општине Шид постоје три 

вештачка језера и то: „Сотско језеро“ у Соту и два 

језера у Ердевику „Брује“ и „Мохарач“. 
 
 
 

Oпште информације 
Службени назив Општина Шид 

Површина 687 km² 

Становништво 34.188 

Поштански број 22240 
Позивни број +381(0)22 

Саобраћајна ознака ŠI 

Internet adresa www.sid.rs 

 

Положај 

Административна 

јединица 
AП Војводина 

Округ Сремски 

Седиште општине Шид 

Председник 
Никола Васић 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sid.rs/
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ЦИЉ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
Са циљем да се унапреди положај Рома у 

општини Шид, а у складу са препорукама Владе 

Републике Србије датим у Стратегији за 

унапређивање положаја Рома, локална самоуправа 

општине Шид је формирала радну групу за израду 

Локалног акционог плана за унапређење положаја 

Рома у општини Шид за период од 2015-2019. 
године (у даљем тексту: ЛАП), уз чију помоћ и 

подршку је израдила овај документ.  
Састав радне групе именоване од стране 

председника општине Шид чине представнци 

општине Шид, општинског невладиног сектора, 

образовних институција, Центра за социјални рад  

и Националне службе за запошљавање. 

Консултантску подршку за израду Локалног 

акционог плана у општини Шид пружили су: 

Бранислав Јовановић (стручни сарадник), Зоран 

Јовановић (Ментор) и Александар Балиновић (члан 

стручног тима). 
Радну групу за израду ЛАП-а  у општини 

Шид чинили су: 
1. Никола Видић, директор ЈП ,,Радио Шид'' 

 Шид, као председник; 
2. Златибор Ранисављевић, представник Дома 

 здравља ,,Шид'' у Шиду, члан; 
3. Вера Брајушковић–Живковић, представник 

 Центра за социјални рад у Шиду, члан; 
4. Јасмина Латас, представник Националне 

 службе за запошљавање, члан; 
5. Наташа Митрић, представник Предшколске 

 установе ,,Јелица Станивуковић Шиља“, 

 Шид,  члан; 
6. Биљана Миланковић–Видић, представник 

 Основне школе ,,Бранко Радичевић'', Шид, 

 члан; 

7. Наташа Миљановић, представник Основне 

 школе „Сремски фронт“, Шид, члан; 
8. Љубица Радишић, директор Гимназије 

 ,,Сава Шумановић'' у Шиду, члан; 
9. Гордана Митић, представник Одељења за 

 урбанизам, комунално-стамбене и 

 имовинско-правне послове Општинске 

 управе Општине Шид, члан; 
10. Наташа Ралић, представник Одељења за 

 друштвене делатности Општинске управе 

 Општине Шид, члан. 
 
За стручни тим у Радној групи именовани су: 

- Бранислав Јовановић – стручни сарадник за 

израду ЛАП-а. 
- Зоран Јовановић – монитор за израду ЛАП-а. 
- Александар Балиновић – члан стручног тима за 

израду ЛАП-а. 
 
ЛАП као званични документ  општине 

дефинише правце деловања општине Шид у 

области унапређења процеса образовања, 

запошљавања, здравствене заштите и становања 

Рома, конкретне мере и активности којима би се 

побољшао садашњи неповољан положај у ове 

четири области, као и јасне механизме помоћу 

којих се може пратити остваривање постављених 

циљева.  
 Општина Шид је поставила основе за 

унапређење положаја ромске националне заједнице 

и смањивањем разлике између осталог 

становништва и ромске популације, формирањем 

радне групе за израду ЛАП-а за унапређивање 

положаја Рома.  У општини  формирана је 

Канцеларија за младе Општинског већа која у 

оквиру својих активности укључује припаднике 
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ромске националне заједнице из категорије 

социјално угроженог становништва. 
 Тим за израду ЛАП-а је спровео 

истраживање о броју Рома као и о  потребама Рома 

који живе на територији општине Шид и утврдиo 

да је оквиран број насељених Рома близу 800, 

односно близу 300 породица. Према званичним 

подацима Пописа становништва из 2011. у 

општини Шид живи 204 припадника ромске 

националости.
9 Велики проблем је у томе што 

велики број Рома не желе да се изјасне као 

припадници ромске националне мањине. Тим за 

израду ЛАП-а ће у наредном периоду спровести 

низ активности како би се подигла свест Рома о 

значају изјашњавања о припадности ромској 

националној мањини у општини Шид и указати им 

на бенефиције и афирмативне мере позитивне 

дискриминације које им припадају. 
На територији општине Шид постоји  

регистрована ромска невладина организација која 

није у функцији и у последњих неколико година 

нија активна, те је у процесу отварање невладиног 

ромског сектора у овој општини који ће бити 

партнерска организација општини за реалиизацију 

Локалног акционог плана. Свој легислативни оквир 

ЛАП налази у Европском оквиру за Националну 

стратегију интеграције Рома до 2020. године (EU 
Framework for National Roma Integration Strategies 
up to 2020)10

, Стратегија Европа 2020
11, 

Националној стратегији за унапређивање положаја 

Рома Републике Србије, Националним акционим 

плановима за спровођење стратегије за 

унапређивање положаја Рома, као и Стратегији за 

борбу против сиромаштва. Важећи позитивно 

првани прописи Републике Србије.  
Локалном акционом плану за унапређивање 

положаја Рома у Шиду претходили су:  
- Стратешки план развоја општине Шид; 
- Локални акциони план за решавање питања 

избеглих и расељених лица; 
- Локални акциони план за унапређење родне 

равноправности; 
                                                      
9 
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%
20pripadnost-Ethnicity.pdf
10 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/inde
x_en.htm 

 11http://ec.europa.eu/europe2020/index_en
.htm 
 

- Локални акциони план за младе. 
 

Образовање 
 Акциони план за унапређење образовног 

статуса Рома у Општини Шид заснован је на 

истраживањима и препорукама радне групе за ову 

област која уједно укључује образовне институције 

и све заинтересоване стране за унапређење 

образовног статуса Рома у Општини Шид. У 

општини Шид није изражен ромски невладин 

сектор али је након активности радне групе за 
израду Локалног акционог плана повећана свест 

Рома и у процесу формирања је ромски невладин 

сектор.  
 Према званичним подацима са Пописа 

становништва 2011. године од укупног броја Рома 

на територији општине Шид, који износи 204, око 

7% се налази у образовном систему.
12 Оквирни број 

деце ромске националности уписане у све 

предшколске установе у општини је око 10, а у 

оквиру плана и програма за наредну годину  

Сремске канцеларије НСРНМС предвиђене су 

јавне трибине у ромским насељима у сарадњи са 

предшколском установом „Јелица Станивуковић 

Шиља“ у циљу промоције важности припремног 

предшколког програма. У циљу несметаног 

похађања предшколских установа неопходно је 

обезбеђивање средстава за радни материјал и 

ужину  социјално угрожене деце ромске 

националности, уз решење Центра за социјални 

рад, као и средстава за организовање јавних 

трибина.  
 Укупан број деце ромске националности 

обухваћен основним образовним системом у 

општини Шид износи 40. Као активност Сремске 

канцеларије НСРНМС је да у сарадњи са 

новоформираном невладином организацијом 

покрене активност обезбеђивања школског прибора 

за све ученике ромске националности у основним 

школама у општини са циљем обезбеђивања 

несметаног похађања школе од стране ромске деце, 

у сарадњи са општином а финансирањем од стране 

Покрајинске владе Војводине.  
 
2 
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pri
padnost-Ethnicity.pdf 
 
Од укупног броја ромског становништва старости 

до 45. година према подацима добијеним 

спроведеним истраживањем око 74% је 

http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
http://media.popis2011.stat.rs/2012/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf
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функционално неписмено, тј. нема завршену 

основну школу.  
Окружна канцеларија националног савета 

ромске националне мењине Србије за сремски 

округ (у даљем тексту сремска канцеларија 

НСРНМС) у оквиру плана и програма за наредну 

годину у сарадњи са основним школама уочи 

почетка активности за упис ученика у средње 

школе организоваће промоцију афирмативних мера 

са децом и родитељима ромске националности. 

Планирано је да се и новоформирана невладина 

организација укључи и спроводи све активности за 

примену афирмативних мера. У циљу побољшања 

положаја образовног статуса Рома у општини Шид 

потребно је и даље обезбеђивати школски прибор 

за социјално угрожене ученике од 1. до 8. разреда, 

као и ужину. Потребно је спроводити радионице о 

обавезности и значају образовања са ромском 

децом и родитењима, професионалну оријентацију 

ради усмерења у средње школе. Затим, потребно је 

веће укључивање ромске деце у школске 

активности (као што су музичке, драмске секције и 

др.). Неопходно је омогућити ванредне програме за 

завршавање основне школе функционално 

неписменог становништва до 45 година старости. 
Школске године 2014/2015. 

средњошколским образовањем обухваћено је око 

30 ромске деце у општини Шид. Ментори и у 

основним и у средњим школама наводе да имају 

проблема са редовношћу доласка ромске деце на 

наставу. У оквиру програма Фонда за отворено 

друштво и Министарства просвете планира се 

промовисање права на стипендирање које ће бити 

предвиђено као активност Сремске канцеларије 

НСРНМС, а такође планирано је да се у сарадњи са 

општином Шид обезбеђују средства за набавку 

месечних карата за превоз  ромских ученика 

средњошколаца.  
Планирано је да се средњошколци Роми 

укључују у бројне активности новоформиране 

ромске невладине организације из општине у циљу 

њихове укључености у омладински рад. Сремска 

канцеларија НСРНМС у сарадњи са општином 

Шид ће у наредном периоду спроводити јавну 

трибину за средњошколце на завршним годинама и 

за њихове родитеље у циљу промовисања 

афирмативних мера за упис факултета или високе 

школе.  
Са циљем да се унапреди положај 

образовног статуса Рома у општини Шид 

неопходно је обезбедити финансирање за набавку 

месечних карата за Роме средњошколце, школски 

прибор, наставити организовање трибине за 

промоцију афирмативних мера, организовати 

радионице на тему рано ступање у брак, болести 

зависности, промовисање здравих начина живота.   
 Број студената ромске националности који 

су из општине Шид износи 2, на факултетима и 

високим школама. У циљу обезбеђивања 

конкурентности на тржишту рада неопходно је 

спровођење радионица са студентима ромске 

националности из области активног тражења 

посла, писања биографије и мотивационог писма за 

конкурисање на посао, као и радионица из 

савремених вештина и знања: лидерство, активно 

грађанство, европске интеграције, писање 

пројеката и јавно заговарање. Неопходно је 

обезбеђивање једнократне новчане помоћи за 

студенте ромске националности у циљу покривања 

њихових трошкова за студирање.  
 Да би потпомогла успешнији рад ученика 

ромске националности у општини, Општина Шид 

ће уложити напоре да издвоји средства за набавку 

по једне електронске табле за сваку од 

основношколских институција које су у општини 

Шид: ОШ „Сремски фронт“, ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ и ОШ „Бранко Радичевић“.  
 
У прилогу табеларни приказ предложених 

активности за унапређење образовног статуса 

Рома. 
 
Запошљавање  

Не можемо утврдити тачан број 

незапослених Рома у општини Шид, јер велики 

број није пријављен код националне службе за 

запошљавање. На евиденцији Националне службе 

за запошљавање број изјашњених припадника 

ромске националности који су незапослени износи 

48 од којих су 30 мушкараца и 18 жена. Према 

подацима до којих је Сремска канцеларија 

НСРНМС у оквиру истраживања дошла број 

незапослених је 5 пута већи од броја које има НСЗ. 

У оквиру локалне администрације нема 

заступљених припадника ромске националне 

заједнице.  
Према подацима пописа становништва из 2011. 

године на територији општине Шид живи 34.188 

људи, од чега око 0,8% припадника ромске 

националне заједнице
13. 

Општи циљ локалног акционог плана за 

запошљавање Рома је повећање броја запослених. 
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Према подацима Центра за социјални рад Општине 

Шид број породица ромске националности које 

добијају материјалну помоћ је око 20. Према 

подацима радне групе за запошљавање проблеми у 

вези са запошљавањем Рома се у највећем 

проценту огледају у недовољној конкурентности на 

тржишту рада, дискриминацији од стране 

послодаваца и недовољне стручности за 

конкурисање на програмима Националне службе за 

запошљавање. 
Неопходно је спровођење активности за 

превазилажење проблема у вези са запошљавањем. 

Требало би организовати додатне обуке, 

преквалификације или доквалификације за 

одређена занимања или познатог послодавца. 

Мотивисати послодавце да користе програме 

Националне службе за запошљавање који су 

усмерени ка Ромима те спровести додатне обуке за 

аплицирање на програмима Националне службе за 

запошљавање – од идеје до реализације. Неопходно 

је спровођење заговарања и округлих столова у 

циљу остварења могућности повећања запослених 

Рома у локалној администрацији.  
 
У прилогу табеларни приказ предложених 

активности за повећање запослености Рома у 

општини Шид.
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ОБРАЗОВАЊЕ 

Специфични циљ Мере/Активности Носиоци 

мера/активности 
Спроводиоци 

мера/активности 
Постојећи ресурси Потребни 

ресурси 
Временски  

оквир 

Повећање степена 
припреме деце за 

школовање о 

обавезном 

припремном 

предшколском 

програму  

Укључивање ромске 

деце у ПУ од 5,5 до 6,5 

година 

ЛС, ПУ ПУ,Ромске НВО Васпитачи, стручни 

сарадници, објекти 

предшколских 

установа, НВО 

/ 2015-2019 

Покривање трошкова 

боравка ромске деце у 

предшколским 

установама (ужина, 

дидактички материјал) 

ЛС ПУ  Локална самоуправа 

пружа подршку  

ромским ученицима и 

породицама 

Средства 

буџета 

општине, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Организовање трибине 

са родитељима о значају 

и обавези предшколског 

васпитања 

ПУ ЛС,  ЦСР,Ромски НВО, 

ПУ 
Особље ПУ, социјални 

радници ЦСР, 

представници НВО 

Средства 

буџета 

општине, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 
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Популаризација 

припремно предшколког 

програма путем флајера 

и плаката 

ПУ ПУ, Ромски НВО Особље ПУ, 

представници НВО 
Средства 

буџета 

општине, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Свеобухватно 

укључивање ромске 

деце у ОШ 

 

Едукација родитеља о 

значају 

основношколског 

образовањаи васпитања 

 

ОШ,ромски НВО 

 

ОШ,Ромски НВО 

 

Стручни сарадници 

ОШ, просторије ОШ 

 

Средства 

буџета 

oпштине, 

донације и 

пројекти 

 

2015-2019 

Побољшан приступ 

основном 

образовању ромске 

деце и повећана 

мотивација деце за 

похађање ОШ 

Покривање трошкова 

боравка ромске деце у 

основним  

школама(ужина, 

дидактички материјал) 

ЛС ОШ Активности Ромске 

НВО 
Средства 

буџета 

oпштине, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Реализација школских 

активности и пројеката 

у којима активно 

учествују и ромска деца 

ОШ ОШ, ромске НВО Наставно особље, 

Постојеће школске 

активности у којима 

учествују и ромска деца 

и организовање јавних 

трибина са децом и 

родитељима ромске 

националности 

Трошкови 

организовање 

догађаја, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 
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Побољшан квалитет 

образовног рада са 

ромском децому 

основним школама 

Помоћ у учењу 

ученицима који имају 

слабија постигнућа 

(допунска настава и 

помоћ у учењу ван 

школе) увођење 

педагошких асистената 

у основним школама где 

постоје услови  

ОШ Ромски НВО, ОШ, 

Министарство просвете 
Постојећи стручни 

кадар,  асистенти, 

простор ОШ 

Средства за 

организовање 

додатног 

рада, донације 

и пројекти 

2015-2019 

Припрема ромске деце 

за упис у средње школе 
ОШ ОШ,СШ,ЛС Постојећи стручни 

кадар ОШ и СШ 
/ 2015-2019 

Образовање 

одраслих 
Развијање и реализација 

посебног програма за 

завршавање основе 

школе 

ОШ ОШ, ЛС Постојећи стучни кадар 

ОШ 
Средства 

општине и 

донатора, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Пружање подршке 

ромској деци заупис 

у средње школе 

Информисање ученика о 

стипендијама и другим 

могућностима 

материјалне подршке и 

пружање подршке при 

конкурисању 

ЛС,Ромски НВО СШ, Ромски НВО, ЛС Стручни кадар Средства 

организовање 

догађаја, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 
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 Професионална 

оријентација ромске 

деце ради избора 

адекватног усмерења у 

средњој школи 

ОШ, СШ, ромски НВО ОШ, ромски НВО, КЗМ Стручни сарадници 

ОШ, инструменти за 

тестирање 

Средства 

буџета 

општине, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Побољшан школски 

успех ученика у 

средњој школи и 

повећан проценат 

завршавања 

Обезбеђивање путних 

трошкова за децу која 

путују до школе 

ЛС ЛС, Ромски НВО Финансирање путних 

трошкова од стране ЛС 
Средства из 

општинског 

буџета, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Обезбеђивање школског 

прибораза ученике 
ЛС СШ  Средства из 

општинског 

буџета, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Смањен степен 

одустајања ромске 

деце у средњој 
школи  и повећана 

заинтересова-ност 

за наставак 

школовања 

Промовисање 

афирмативних мера за 

упис на факултете и 

високе школе 

ЛС ЛС, ромски НВО, СШ Стучни кадрови ЛС, 

СШ,  
Средства 

организовање 

догађаја из 

општинског 

буџета, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 
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 Организовање 

радионица на тему рано 

ступање у брак, болести 

зависности, 

промовисање здравих 

услова живота 

ОШ ОШ, ЦСР,ромски  НВО Стручи кадрови, ЦСР, 

СШ, ромски НВО, Дом 

здравља 

Средства за  

организовање 

догађаја из 

општинског 

буџета, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Побољшан успех и 

проценат 

завршавања 

високих школа и 

факултета 

Једнократне помоћи за 

студенте  
ЛС ЛС Материјалнаподршка 

ЛС 
Средства из 

општинског 

буџета, 

донације и 

пројекти 

2015-2019 

Оснаживање 

студената 
Радионице активног 

тражења посла, 

лидерство, јавно 

заговарање. 

ЛС ЛС Стручни кадрови 

ромски НВО 
Средства 

општинског 

буђета и 

донације и 

пројекти 

2015-2019 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Специфични циљ Мере/Активности Носиоци мера/активности Спроводиоци 

мера/активно

сти 

Постојећи ресурси Потребни ресурси Временски 

оквир 

Стварање услова за 

непосредно 

информисање Рома 

о могућностима 

запошљавања 

Информисање о 

програмима 

запошљавања, 

организовање 

трибина. 

Организовање 

састанака са 

послодавцима из 

општине Шидса 

циљем праћења 

потреба за 

запошљавањем и 

отварањем нових 

радних места. 

ЛС, НСЗ Ромски НВО, 

НСЗ 
Стручни кадар НЗС, 

удружење предузетника 
Средства 

општинског 

буџета и донације 

и пројекти 

2015-2019 

Повећање 

капацитета Рома за  

проналажење и 

обављање посла у 

складу са захтевима 

тржишта рада 

Спровођење обука за 

прекфалификацу, 

доквалификацију, 

писање ЦВ, активног 

тражења посла и само 

самозапошљавања 

ЛС, НСЗ ЛС,ромски 

НВО 
Стучни кадрови НЗС, 

едукатори 
Средства 

општинског 

буџета и донације 

2015-2019 
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Повећање 

мотивације 

послодавца  за 

запошљавање Рома 

Спровођење радне 

праксе Рома код 

послодаваца. 

Информисање о 

субвенцијама 

приликом 

запошљавања Рома 

НСЗ, ЛС,  ЛС, 

НСЗ,ромски 

НВО 

Стручни кадрови НЗС, ЛС, 

удружења предузетника 
Средства 

општинског 

буџета и донације 

2015-2019 
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ЗДРАВСТВО 

Специфични циљ Мере/Активности Носиоци мера/активности Спроводиоци 

мера/активно

сти 

Постојећи ресурси Потребни ресурси Временски 

оквир 

Здравствена 

едукација Рома 
Радионице и трибине 

на тему 

репродуктивног 

здравља, раног 

стопања у брак, 

планирање породице, 

болести зависности, 

трговине људима, 

прве помоћи и ХИВ 

превенције. 

ДЗ 

Црвени Крст 

ДЗ, ромски 

НВО,  

Црвени Крст 

Стручни кадрови ДЗ, стручни 

сарадници црвеног крста 
Средства 

општинског 

буџета и донације 

2015-2019 

Снабдевање 

лековимаи 

хигијеном  

Обезбеђивање лекова 

који се налазе ван 

листе РЗЗО 

ДЗ ЛС Стручни кадрови ДЗ Средства 

општинског 

буџета 

2015-2019 

Обезбеђивање  

Средстава за чишћење 

и одржавање хигијене 

у ромским 

домаћинствима 

ДЗ, ЛС и ромски НВО ЛС Стручни кадрови ДЗ и ЛС донације и 

пројекти 
2015-2019 
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СТАНОВАЊЕ 

Специфични циљ Мере/Активности Носиоци мера/активности Спроводиоц

и 

мера/активн

ости 

Постојећи ресурси Потребни 

ресурси 
Временски 

оквир 

Реконструкција 

ромских стамбених 

јединица 

Обезбеђивање 

материјала за 

реконструкцију и 

извођаче    

ЛС, ДИ  ДИ Стручни кадрови и ЛС Средства 

општинског 

буџета и донације, 

пројекти 

2015-2019 

Пројектно техничка 

документација 
Израда пројектно 

техничке 

документације за 

легализацију и 

изградњу ромских 

насеља 

ЛС, ДИ ДИ Стручни кадрови, ДИ и ЛС Средства 

општинског 

буџета и донациј, 

пројекти 

2015-2019 
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ЛЕГЕНДА: 

ЛС – Локална самоуправа 

ПУ – предшколска установа 

ДИ  - дирекција за изградњу општине Шид 

ОШ – основна школа 

СШ – средња школа 

ПА – педагошки асистент 

ЦСР – Центар за социјални рад 

НСЗ – Национална служба за запошљавање 

ДЗ – Дом здравља 

НВО – Невладине организације 

НСРНМС – Национални савет ромске националне мањине Србије 
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Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Сл. листу општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-131/II-15 
Дана: 28.10.2015.              
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
Здравствена заштита 

На пољу здравствене заштите Рома у 

општини Шид спроводе се редовне активности 

Дома здравља. Не постоји званична здравствена 

медијаторка у оквиру порграма Министарства 

здравља, али Дом здравља у великој мери спроводи 

бројне редовне и активности којима се унапређује 

здравствена заштита Рома у општини Шид. На 

основу истраживања које је спровела Сремска 

канцеларија НСРНМС све чешћи пример у оквиру 

ромске породице је рађање четвртог или петог 

детета што узрокује повећање броја издржаваних 

лица и смањује могућност адекватне бриге од 

стране породице према деци. Ови подаци указују 

да постоји потреба за едукативним саветима и 

спровођењу радионица о планирању породице. 
У циљу унапређења здравствене заштите 

Рома у Општини Шид неопходно је спровођење 

радионица о репродуктивом здрављу младих, пре 

свега због раног ступања у сексуалне односе и у не 

малом броју случајева раног ступања у брак од 

стране младих Рома. Према истраживању Сремске 

канцеларије НСРНМС све су чешћи примери 

алкохолизма и наркоманије међу младим Ромима, 

те је неопходно спровођење радионица и трибина о 

борби против алкохолизма и наркоманије.  
Теренским радом радне групе за израду 

Локалног акционог плана утврђено је да има 

породица које живе у нехигијенским условима и да 

им лична хигијена није на одговарајућем нивоу. 

Потребно је обезбедити хигијенска средства како 

би се смањила могућност заразе и болести. 
 
У прилогу табеларни приказ предложених 

активности за унапређење здравствене заштите 

Рома. 
 
Становање 
 Област бриге о становању Рома на 

територији општине Шид је у најмањој мери 

обухваћена до сада реализованим активностима у 

општини Шид. Огрев је код ромске популације 

велики проблем сваке зимске сезоне. У циљу 

унапређења становања Рома на територији 

општине Шид неопходно је да се обезбеде средства 

за израду пројектно- техничке документације у 

поступку легализације бесправно изграђних 

објеката у ромским насељима и изградње објеката, 

у циљу учешћа на међународним и националним 

програмима из којих се финансира реконструкција 

кућа. Потребно је омогућити припрему пројеката за 

аплицирање код међународних и националних 

донатора за реконструкцију стамбених објеката у 

ромским насељима. 
У прилогу табеларни приказ предложених 

активности за унапређење становања Рома у 

општини Шид. 
 
ПРЕПОРУКЕ: 
1. Неопходно је стварање услова за 

систематизацију радног места Координатора за 

ромска питања и запошљавање лица ромске 

националности на поменуто радно место. 
 
2.      У свакој од основних школа и предшколских 

установа препоручује се увођење ромског 

педагошког асистента који би радио у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, као и са координатором 

за ромска питања из Општине Шид у зависности од 

постојања потребе за асистентом у одређеној 

Основној школи или предшколској установи. 
 
3.    У оквиру Дома здравља препоручује се 

увођење здравствене медијаторке за ромско 

становништво у сарадњи са Министарством 

здравља Републике Србије. 
 

На основу утврђених информација 

добијених теренским истраживањем више од 60% 

припадника ромске националне заједнице није се 

изјаснило на попису становништа 2011. године као 

Роми. Неопходно је да да се спроводу програми и 

пројекти за подизање нивоа разумевања о значају 

изјашњавања о националној припадности како би 

се проблем Рома могао подићи на 

институционални ниво.  
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи, („Сл. гласник Републике 

Србије“ брoj: 129/07 и 83/14),  члана 40. став 1.  

тачка 7. Статута општине Шид („Сл. лист општина 

Срема“ број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл.лист 

општине Шид“ број: 3/13 ), а у вези члана 1. став 1. 

тачка 2.  Закона о платама у државним органима и 

јавним службама, („Сл. гласник РС“ број: 34/01, 

62/06, 116/08, 92/11 , 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14 ) 

Скупштина општине Шид,  на седници одржаној 

дана 28.октобра  2015. године,   донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  ПЛАТАМА  И 

НАКНАДИ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНЕРИМА 

ОПШТИНЕ ШИД, ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ  И ЧЛАНОВИМА РАДНИХ 

ТЕЛА ОРГАНА ОПШТИНЕ ШИД 
  

Члан 1 
 У Одлуци о платама и накнади трошкова 

функционерима општине Шид, одборницима 

Скупштине и члановима радних тела органа 

општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 

20/08, 30/08, 25/09, 24/11, 25/12, 31/12 ,4/13 и „Сл. 

лист општине Шид“ број: 2/14, 15/14 и 6/15), члан 

12. мења се и и гласи: 
„Председник Скупштине који није на 

сталном раду има право на месечну накнаду за 

вршење функције у висини од 90% плате 

председника Скупштине, заменик председника 

Скупштине у висини од 50%, а чланови 

Општинског већа који нису на сталном раду у овом 

органу у висини од 35% плате члана Општинског 

већа на сталном раду.“ 
  

Члан 2. 
 Члан 26. мења се и гласи: 

„На сва питања која се односе на плате, 

друга примања и накнаду трошкова која нису 

регулисана овом Одлуком, примењује се Закон о 

радним односима у државним органима („Сл. 

гласник РС“ бр: 48/91, 66/91, 39/02, 49/05 и 23/13), 

Закон о платама у државним органима и јавним 

службама („Сл. гласник РС“ бр: 34/01, 62/06, 

116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14), Анекс 

посебног колективног уговора за државне органе 

(„Сл. гласник РС“ бр:50/15) и Уредба о накнади 

трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника –пречишћен текст,  („Сл. гласник 

РС“ број: 98/07, 84/14 и 84/15). 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Шид“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-149/II-15 
Дана: 28.октобар 2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић  

                                                           
На основу члан 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр.129/07), 

члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и 

члана 42. тачка 6. Закона о ванредним ситуацијама 

(''Сл. гласник РС'' бр.111/09, 92/11 и 93/12), члана 

10. Уредбе о саставу и раду штабова за ванредне 

ситуације (''Сл. гласник РС'' бр. 98/10) и члана 40. 

став 1. тачка 7. Статута општине Шид (''Сл. лист 
општина Срема'' бр. 20/08 и 19/10 исправка и 5/12) 

и (''Сл. лист општине Шид'' бр.3/13) Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана 

28.октобра 2015. године  донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 
 
I 

У Одлуци о образовању штаба за ванредне 

ситуације на територији општине Шид ('' Сл. лист 

општина Срема'' бр.10/2011 и 37/2012 и „Службени 

лист општине Шид“ број 2/14 и 12/14) у тачки I иза 

поднаслова ''за заменика команданта'' речи '' 

Срђан Малешевић '' замењују се са речима ''Жељко 

Брестовачки''; 
 а иза поднаслова ''за начелника '' речи 

''Владимир Бешовић'' замењују се са речима  ''Сања 

Симић''. 
У истој тачки иза поднаслова '' за чланове '' 

речи 
''др Бранислав Мауковић'' замењују се са речима 

''Наташа Цвјетковић'', 
''Душан Јеловац'' са речима '' Мирослав Кукучка''. 
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II 
   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у '' Сл. листу општинe Шид''.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-146/II-15 
Дана: 28. октобра 2015. године 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 32.  став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07 )  и члана  40. став 1.  тачка 7. Статута 
општине Шид («Сл. лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12 и „ Сл. лист општине 

Шид“ 3/13) а у вези члана 38. став 1. Закона о 

правима пацијената ( “Сл. гласник РС”, број: 

45/13), Скупштина општине Шид на седници 

одржаноj дана 28.октобра  2015.године   донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 
 
I 

 У Одлуци о образовању и именовању 

Савета за здравље општине Шид ( “Сл. лист 

општине Шид”, број: 13/13)  у члану 2. став 1. 

алинеја 3. речи: “Цвјетко Ракић”, замењују се 

речима: “Милица Шинка”.  
 

II 
 Мандат именованом члану траје до истека 

мандата Савета. 
 

III 
 Овa Oдлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „ Службеном листу општине 

Шид 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-147/ II-15 
Датум: 28.октобар  2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 

   На основу одредбе члана 32.  став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07 )  и члана  40. став 1.  тачка 7., члана 45. 

Статута општине Шид («Сл. лист општина Срема» 

број 20/08 , 19/10 исправка   5/12 и „ Сл. лист 

општине Шид“ 3/13),  Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj  дана 28.октобра 2015.године   
донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
 
I 

 У Одлуци о оснивању Комисије за 

равноправност полова ( “Сл. лист општина Срема”, 

број: 10/11 и “Сл. лист општине Шид” , број: 1/13)  

у члану  6. став 1. алинеја 5 речи: “Цвјетко Ракић“ 

замењују се речима : “Биљана Крч”.  
 

II  
 Мандат именованом члану траје до истека 

мандата Комисије. 
 

III 
 Овa Oдлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „ Службеном листу општине 

Шид. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-148/ II/15 
Датум: 28.октобар 2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Србије", број: 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. 
Статута општине Шид („Сл. лист општина Срема", 

број:  20/08, 19/10 и 5/12 и "Сл. лист општине 

Шид", број: 3/13 ), а у вези члана 159. и 160. Закона 

о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник Републике Србије", број: 72/09, 52/11 и 

55/13), члана 111. Закона о социјалној заштити 

(„Сл. гласник Републике Србије", број: 24/11), 
члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник 

Републике Србије", број: 16/02, 115/05 и 107/09), 

Скупштина Општине Шид на седници, одржаној 

дана 28.октобра 2015.године, донела је 
 

 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0232cc/23202.htm?docid=69829&encoding=????????#zk20/08
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0232cc/23202.htm?docid=69829&encoding=????????#zk19/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0232cc/23202.htm?docid=69829&encoding=????????#zk5/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0232cc/23202.htm?docid=69829&encoding=????????#zk3/13
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ОДЛУКУ 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  НАЧИНУ 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНЕ 

ПОМОЋИ ДЕЦИ, УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

ШИД 
 

Члан 1. 
 У члану 4. Одлуке о  начину остваривања 

права на материјалне помоћи деци, ученицима и 

студентима са територије општине Шид („Сл. лист 

општине Шид“ број 6/15) додају се став 2. и 3.  који 

гласе: 
 „Финансирање превоза из претходног 

члана ове Одлуке у висини  20% од цене месечне 

претплатне карте имају и остала деца која 

испуњавају услове наведене у истом. 
Право на финансирање сходно ставу 2. овог 

члана имају и ученици који  се   школују у 

средњошколским установама ван територије ове 

општине, ако доставе доказ да су се у њих морали 

уписати због недовољног броја места на  

смеровима односно профилима које похађају у 

средњим школама општине Шид“.  
  

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-150/II-15 
Дана: 28.октобра 2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 На основу члана 48. и  56. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 129/07 

и 54/11) и члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл гласник РС“ број: 129/07), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана  
28.октобра 2015.године 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИЦИМА РАДИ ПОПУНЕ 

УПРАЖЊЕНИХ МЕСТА У  СКУПШТИНИ 

ОПШТИНЕ ШИД 
 

I 
 ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати следећим 

одборницима Скупштине општине Шид 

 изабраним на изборима одржаним 06. маја 2012.  
године, и то:  
1. Срђану Малешевићу, дипломираном инжењеру 
пољопривреде, из Шида, Филипа Вишњића 43, 

рођен 26.09.1971. године, изабраном за одборника 

Скупштине општине Шид са листе Демократска 

странка Србије – др Крсто Куреш. 
2. . Бобану Коларевићу, инжењеру пољопривреде 

за сточарство, из Шида, Трг Ослобођења 13, рођен 

11.04.1976. године, изабраном за одборника 

Скупштине општине Шид са листе Демократска 

странка – Борис Тадић. 
 

II 
 Мандати одборника из става 1. овог 

решења  почињу да теку од дана доношења овог 

решења и  трају  до истека мандата одборника 

којима је престао мандат. 
 

III 
 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном  суду у року од 48 часова од дана 

доношења решења. 
 

IV 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број:  011-127 /II-15 
Датум: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 32.  тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07), члана 40. тачка 27. Статута општине 

Шид («Сл. лист општина Срема» број 20/08, 19/10 
исправка, 5/12 и  „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13), а у вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона 

о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 

119/2012) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  28.октобра 2015. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ   ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ 

УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 
 ЗА 2014. ГОДИНУ 
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I  
УСВАЈА СЕ  Извештај о пословању Јавног 

предузећа за стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине  Шид  за 2014. годину,  у 

складу са Одлуком Надзорног одбора Јавног 

предузећа, под бројем: 73-1/3 од  25.02.2015. 
године. 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-132/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.               
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић  

 
 На основу одредбе члана   32.  тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07) и  члана 40. тачка 27. Статута општине 

Шид («Сл. лист општина Срема» број 20/08, 19/10 

исправка ,5/12 и „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13), а у вези члана 18. став 1. тачка  7. Закона 

о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 

119/2012) Скупштина општине Шид на седници 

одржаноj  дана 28.октобра 2015. године  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ  

JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ 
ВОДОВОД“ ШИД ЗА 2014. ГОДИНУ  

 
I 

УСВАЈА  СЕ Извештај о пословању јавног 

комуналног предузећа „Водовод“ Шид за  2014. 

годину, у складу са Одлуком Надзорног одбора  

Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Шид  број: 

86/15, од 19.06. 2015.  године. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-133/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 18.став 1. тачка 

7.Закона  о јавним предузећима  («Сл. Гласник РС» 

број 119/2012) члана 32. став1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» број 

129/07),  и члана  40.  тачка 27.  Статута општине 

Шид («Сл. Лист општина Срема» број 20/08 , 19/10 
исправка   5/12 и 4/13 и „ Сл. Лист општине Шид“ 
3/13), Скупштина општине Шид на седници 

одржаноj 28.октобра 2015.године   донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ 

ВОДОВОД“  ШИД ЗА 2015. ГОДИНУ    
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ Шид за 2015. годину .  
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-134/II-15 
Датум:  28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
На основу одредбе члана 32.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07), члана 40. тачка 27. Статута општине Шид 

(«Сл. лист општина Срема» број 20/08, 19/10 
исправка, 5/12 и  „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13), а у вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона 

о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 

119/2012) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  28.октобра 2015. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ   ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„СТАНДАРД” ШИД ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
I 

УСВАЈА СЕ  Извештај о пословању Јавног 

комуналног предузећа „Стандард” Шид  за 2014. 
годину,  у складу са Одлуком Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа, под бројем: 1189/15 
од  19.08.2015. године. 
 

 



 
 
Број 16                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                     среда 28. октобар 2015. 
 

41 

 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-135/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.               
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 32.  тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07), члана 40. тачка 27. Статута општине 

Шид («Сл. лист општина Срема» број 20/08, 19/10 
исправка, 5/12 и  „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13), а у вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона 

о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 

119/2012) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  28.октобра 2015. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ   ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ” ШИД ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I 
УСВАЈА СЕ  Извештај о пословању Јавног 

предузећа „Завод за урбанизам” Шид  за 2014. 
годину,  у складу са Одлуком Надзорног одбора 

Јавног предузећа, под бројем: 04-246/2015 од  

18.08.2015. године. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-136/II-15  
Датум: 28.10.2015. г.             
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић  

 
 На основу одредбе члана 32.  тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07), члана 40. тачка 27. Статута општине 

Шид («Сл. лист општина Срема» број 20/08, 19/10 
исправка, 5/12 и  „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13), а у вези члана 18. став 1. тачка 7. Закона 

о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 

119/2012) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  28.октобра 2015. године донела је 
 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ   ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИОДИФУЗНУ, 

НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

„РАДИО ШИД“  
ШИД ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
I 

УСВАЈА СЕ  Извештај о пословању Јавног 

предузећа за радиодифузну, новинску и издавачку 

делатност „Радио Шид“ Шид за 2014. годину,  у 

складу са Одлуком Надзорног одбора Јавног 

предузећа, под бројем: 373 од  18.06.2015. године. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-137/II-15 
Датум: 28.10.2015.               
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 32.  тачка 8.  
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07), члана 40 тачка 27. Статута општине 

Шид («Сл. лист општина Срема» број 20/08 , 19/10 
исправка и 5/12 и „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13) Скупштина општине Шид на седници 

одржаноj  дана 28.октобра 2015.године  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О   РАДУ   

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД  ЗА 

2014. ГОДИНУ 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке 

организације Шид за 2014. годину,  у складу са  
Одлуком Управног одбора број: 7-2/15 од 

20.08.2015. године.  
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-138/II-15  
Датум: 28.10.2015.г.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 
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 На основу одредбе члана 32.  тачка 8.  
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07), члана 19. и  40. тачка 22. Статута 

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка и 5/12 и „Службени лист 

општине Шид“ број 3/13) Скупштина општине 

Шид на седници одржаноj  дана 28.октобра 

2015.године  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм  рада 

Туристичке организације Шид за 2015. годину,  на 

основу  Одлуке Управног одбора број: 7-3/15 од 

20.08.2015. године.  
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-139/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 32.  тачка 8.  
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07), члана 40. тачка 27. Статута општине 

Шид («Сл. лист општина Срема» број 20/08 , 19/10 
исправка и 5/12 и „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13) Скупштина општине Шид на седници 

одржаноj  дана 28.октобра 2015.године  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О   РАДУ  

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И 

СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ “ПАРТИЗАН” 

ШИД  ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе за 

физичку културу и спортску рекреацију 

“Партизан” Шид за 2014. годину,  у складу са  
Одлуком Управног одбора број: 40/2 од 27.03.2015. 
године.  

 
 
 
 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-140/II-15  
Датум: 28.10.2015.г.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 32.  тачка 8.  
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07), члана 40 тачка 27. Статута општине 

Шид («Сл. лист општина Срема» број 20/08 , 19/10 
исправка и 5/12 и „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13) Скупштина општине Шид на седници 

одржаноj  дана 28.октобра 2015.године  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И 

СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ “ПАРТИЗАН” 

ШИД  ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада 

Установе за физичку културу и спортску 

рекреацију “Партизан” за 2015. годину,  у складу 

са  Одлуком Управног одбора број: 134/3 од 

18.08.2015. године.  
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-141/II-15 
Датум: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 57. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања (“Сл. 

гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15)  
и члана 40. став 1. тачка 27. Статута Општине Шид 

( „Сл. лист општина Срема“ број 20/08, 19/10-
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“ 

број 3/13) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној дана 28.октобра 2015. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 
 
I 

 УСВАЈА  СЕ Годишњи Извештај о раду за 

радну 2014/2015 годину Предшколске установе 

“Јелица Станивуковић - Шиља” Шид, у складу са 

Одлуком Управног одбора број: 01-326-3/2015 од 

11.09.2015.године.                                                         
 

  II 
  Решење ступа на снагу даном  доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Шид 
Број: 011-142/II-15 
Датум: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 57. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања (“Сл. 

гласник РС” број 72/09, 52/11,55/13, 35/15 и 68/15), 
члана 19. и члана 40. став 1. тачка 22. Статута 

Општине Шид ( „Сл. лист општина Срема“ број 

20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист 

општине Шид“ број 3/13) Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 28.октобра 2015. 
године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

“ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ-ШИЉА” ШИД 

ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ 
 
I 

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Годишњи 

план рада Предшколске установе “Јелица 

Станивуковић-Шиља” Шид за радну 2015/2016 

годину, у складу са Одлуком Управног одбора под 

бројем: 01-326- 4/2015  од 11.09.2015.  године.                                                                    
 

   
 
 
 
 
 

II 
  Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-143/II-15 
Датум: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 536. став 5.  у вези 

става 3. Закона о привредним друштвима  („Сл. 

гласник РС“ број: 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 

5/2015) члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07), а у 

вези члана  40.став 1. тачка 9. Статута општине 
Шид («Сл. лист општина Срема» број: 20/08, 19/10- 
исправка,  5/12 и „Службени лист општине Шид“ 

3/13),  Скупштина општине Шид  је на седници 

одржаној  28.октобра 2015.године, донела следећe 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА   
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ 

ШИД У ЛИКВИДАЦИЈИ 
 

I 
 УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони 

извештај Јавног предузећа „Спортски центар“ Шид 

у ликвидацији из Шида, Матије Гупца 5, сачињен 

од стране ликвидационог управника дана 

01.10.2015. године. 
 

II 
Решење  ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у  «Службеном листу општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД 
Број: 011-144/II-15 
Датум: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана  32. став 1. тачка 

19. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 
РС» број: 129/07 ), а у вези члана   40.став 1. тачка 

26. Статута општине Шид («Сл. лист општина 

Срема» број: 20/08, 19/10исправка,5/12 и 

„Службени лист општине Шид“3/13),  Скупштина 

општине Шид  је на седници одржаној  дана 

28.октобра 2015.         године, донела следеће 
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Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРEБУ 

ИМЕНА ОПШТИНЕ  
У НАЗИВУ ПРИВРЕДНОГ  ДРУШТВА  

„КОПЕРНИКУС РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА  

ШИД“  Д.О.О.  ШИД 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу 

имена  општине  у називу привредног    друштва   

„Коперникус Радио телевизија  Шид“ д.о.о. Шид. 
 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу општинe Шид“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД 
Број: 011-145/II-15 
Датум: 28.10.2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу члана 28. Закона о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености (,,Службени 

гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 38/15) , члана 32. 
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 40. 

став 1. тачка 32. Статута општине Шид 

(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 

исправка, 5/12 и “ Службени лист општине Шид“ 

број 3/13), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 28.октобра 2015. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
I 

 У Решењу о oбразовању Савета за 

запошљавање општине Шид ( “Сл. лист општина 

Срема” , број: 18/09 и “Сл. лист општине Шид”, 

број: 1/13 и 9/14)  у тачки  II став 2. алинеја 2. речи: 

“Др Бранислав Мауковић”, замењују се речима: 

“Наташа Цвјетковић”.  
 

II 
 Мандат именованом члану траје до истека 

мандата Савета за запошљавање. 
 
 
 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у ,,Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-151/II-15 
Датум: 28.10.2015.               
Шид  

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона 

о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број 129/07), члана 40. став 1. тачка 26. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број 20/08 ,19/10-исправка, 5/12 и „ Службени лист 

општине Шид“ број 3/13), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана 28.октобра 

2015.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ 

ИМЕНА ОПШТИНЕ  
 У НАЗИВУСПОРТСКОГ  УДРУЖЕЊА  

„СПОРТ ЗА СВЕ ШИД“ 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу 

имена општине, у називу  спортског  удружења 

„СПОРТ ЗА СВЕ ШИД“   улица Паје Маргановића 

б.б. У Шиду. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број:011-152/II-15 
Дана: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 12. став 2. и 3., 

члана 13. став 2.,  a у вези члана 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 32.  Статута 

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12  и „ Сл. лист општине 

Шид“ број 3/13), Скупштина општине Шид на 
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седници одржаноj  дана 28.октобра 2015.године  
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ  ШИД    
  
I 

У Решењу о именовању Надзорног одбора 

Јавног  предузећа за стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине Шид (“Сл.лист општине Шид 

бр.7/13)   у тачки 3. став 2.  мења се и гласи: 
 

„Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима: 12.000,00 динара 

(дванаестхиљададинара) за председника и 

10.000,00 динара (десетхиљададинара) за члана, 

месечно.“ 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-153/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.   
Шид             ПРЕДСЕДНИК 

Наташа  Цвјетковић 
 

 На основу одредбе члана 12. став 2. и 3., 

члана 13. став 2.,  a у вези члана 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 32.  Статута 

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12  и „ Сл. лист општине 

Шид“ број 3/13), Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj  дана 28.октобра 2015.године  
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ВОДОВОД“ ШИД    
  
I 

У Решењу о именовању Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Шид 

(“Сл.лист општине Шид бр.7/13)   у тачки 3. став 2.  

мења се и гласи: 
 

„Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима: 12.000,00 динара 

(дванаестхиљададинара) за председника и 

10.000,00 динара (десетхиљададинара) за члана, 

месечно.“ 
 

II 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-154/II-15 
Датум: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 12. став 2. и 3., 

члана 13. став 2.,  a у вези члана 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 32.  Статута 

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12  и „ Сл. лист општине 

Шид“ број 3/13), Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj  дана 28.октобра 2015.године  
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„СТАНДАРД“ ШИД    
  
I 

У Решењу о именовању Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Шид 

(“Сл.лист општине Шид бр.7/13)   у тачки 3. став 2.  

мења се и гласи: 
 

„Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима: 12.000,00 динара 

(дванаестхиљададинара) за председника и 

10.000,00 динара (десетхиљададинара) за члана, 

месечно.“ 
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II 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-155/II-15 
Датум:  28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић                                                                        

    
 На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. 
тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Службени гласник РС“ број 72/09, 

52/11 и 55/13), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 

129/07) и члана 40. став 1. тачка 32. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 
број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и “ Службени лист 

општине Шид“ број 3/13), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана   28.октобра  2015. 
године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ “САВА 

ШУМАНОВИЋ”  ШИД 
 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана  Школског 
одбора Гимназије “Сава Шумановић” Шид, 
именована из реда локалне самоуправе:  

- Драгана Маовац из Шида, Цара Лазара 96. 
  

II 
Из реда Савета родитеља и то:  

- Драгана Глигоријевић из Шида, 

Карађорђева 3/13 и 
- Владислава Фајфрић из Шида, Николе 

Тесле 13. 
 

III 
 ИМЕНУЈЕ СЕ на  дужност  члана  
Школског одбора Гимназије “Сава Шумановић” 

Шид, из реда локалне самоуправе и то: 
- Вујадин Васић, Шид, Јелице Станивуковић 

17/14 
 

IV 
 Из реда  Савета  родитеља и то: 

- Татјана Пејић, Шид, насеље “Исток” Ц3 југ 

2/7, 
- Јелена Вукелић, Шид, Иве Лоле Рибара 66.  

 
 
 

V 
 Мандат именованим члановима траје до 

истека мандата Управног одбора. 
VI 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у ,,Службеном листу 

општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-128/II-15                     
Дана: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић                                                                     

 
 На основу одредбе члана 32. став 1.тачка  9. 
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број 129/07),члана 20. Закона о јавним службама  

((«Сл. гласник РС» број 42/91 и  71/94)  и члана  40. 
став 1.  тачка 10.  Статута општине Шид («Сл. лист 

општина Срема» број 20/08 , 19/10 исправка   5/12  
и „ Сл. лист општине Шид“ број 3/13), Скупштина 
општине Шид на седници одржаноj  дана 

28.октобра 2015.године  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА У  
МУЗЕЈУ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ 

„ИЛИЈАНУМ“ ШИД 
 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног 

одбора у  Музеју наивне уметности „Илијанум“ 

Шид, Мирковић Татјана, Шид , из реда запослених.  
 

II 
ИМЕНУЈЕ СЕ на   дужност члана Управног 

одбора у  Музеју наивне уметности „Илијанум“ 

Шид, Светлана Славујевић, из реда запослених. 
 

III 
 Мандат именованом члану траје до истека 

мандата Управног одбора. 
 

IV 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-157/II-15 
Датум:  28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 
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 На основу одредбе члана 54. став 1.,2. и 3. 
Закона  о oсновама система образовања и  

васпитања («Сл. гласник РС» број 72/ 09 и 52/11), 

члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07)  и 

члана  40. став 1.  тачка 10.  Статута општине Шид 

(«Сл. лист општина Срема» број 20/08 , 19/10 
исправка   5/12 и „ Сл. лист општине Шид“ 3/13), 
Скупштина општине Шид на седници одржаноj 
дана 28.октобра 2015.године   донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О  РАЗРЕШЕЊУ  

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ- ШИЉА“ ШИД 

 
I 

У Решењу о разрешењу чланова Управног 

одбора  Предшколске установе „Јелица 

Станивуковић - Шиља“ Шид, тачка III мења се и 

гласи:    
 Дужности члана управног одбора  
Предшколске установе „Јелица Станивуковић- 
Шиља“ Шид   

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови именовани 

из реда родитеља и то: 
 1.Јелена Лазић, Шид, Масарикова 8; 
 2.Наташа Шапоња, Шид, Саве Шумановића  
 3.Ана Медић, Шид, Лазара Бибића  6. 

 
II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном листу 

општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-158/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.   
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу одредбе члана 54. став 1., 2. и 3. 
Закона  о oсновама система образовања и  

васпитања («Сл. гласник РС» број 72/ 09 и 52/11), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 
40. став 1.  тачка 10.  Статута општине Шид («Сл. 

лист општина Срема» број 20/08 , 19/10 исправка 

5/12 и „ Сл. лист општине Шид“ 3/13), Скупштина 

општине Шид на седници одржаноj дана 

28.октобра 2015.године   донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ ШИД 

 
I 

 У Решењу о именовању  чланова Управног 

одбора  Предшколске установе „Јелица 

Станивуковић Шиља“ Шид, тачка III мења се и 

гласи:    
   У састав Управног одбора  
Предшколске  установе „Јелица Станивуковић 

Шиља“Шид  ИМЕНУЈУ СЕ   чланови   из реда 

родитеља и то: 
 1.Драгана Валент, из  Шида , Николе 

Миклоша 1; 
 2.Бранкица  Зелић,из  Шида, Насеље 

„Јелице Станивуковић“ 20/9; 
 3.Весна Лазић, Шид, Ђуре Даничића 13. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном листу 

општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-159/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић  

 
 На основу одредбе члана 12. став 2. и 3., 

члана 13. став 2.,  a у вези члана 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 32.  Статута 

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12  и „ Сл. лист општине 

Шид“ број 3/13), Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj  дана 28.октобра 2015.године  
донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  
„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД    

  
I 

У Решењу о именовању Надзорног одбора 

Јавног  предузећа „Завод за урбанизам“ Шид 

(“Сл.лист општине Шид бр.7/13)   у тачки 3. став 2.  

мења се и гласи: 
„Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима: 12.000,00 динара 

(дванаестхиљададинара) за председника и 

10.000,00 динара (десетхиљададинара) за члана, 

месечно.“ 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-156/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа  Цвјетковић 

 
 На основу члана 22. став 1.Закона о 

финансирању локалне самоуправе  («Сл. гласник 

РС», број 62/2006), одредбе члана 32. тачка 20.  
Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», 

број 129/07), члана 26. став 5. и члана 40. тачка 32 . 

Статута Општине Шид («Сл. лист општина 

Срема», број 20/08, 19/10  исправка, 5/12   и „ Сл. 

лист општинe Шид“ број  3/13)  Скупштина 

општине Шид је на седници одржаној 28.октобра 

2015.           године, донела   
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 ПРИХВАТА СЕ  Иницијатива  Месне 

заједнице Батровци за увођење самодоприноса  на 

подручју Месне заједнице Батровци за период 

01.01.2016.-31.12.2020. 
 

II 
 Именује се Комисија  за израду Нацрта 

Одлуке о увођењу смодоприноса на подручју 

Месне заједнице Батровци. ( у даљем тексту : 

Комисија) у следећем саставу: 
- Дражен Шипка ,председник 
- Бојан Вучковић, заменик 

председника  
- Дејан Дудук , члан. 

 Обавезује се Комисија из претходног става  

ове тачке да изради нацрт  Одлуке о увођењу 

самодоприноса у року од 2 (два) дана  од ступања 

на снагу овог Закључка. 
 

III 
 Комисија ће након израде нацрта исти 

ставити на јавну расправу  која ће трајати 10 дана  

и то од 01.11. до 10.11.2015.године. 
 Након спроведене јавне расправе, Комисија 

ће нацрт акта  са свим примедбама, предлозима  и 

сугестијама доставити Савету месне заједнице  и 

Општинском већу. 
 

IV 
 Јавну расправу о нацрту организоваће 

председник Скупштине на следећи начин: 
a. излагањем текста нацрта на огласној 

табли  Општине Шид  и огласној табли 

месне заједнице  Батровци, 
b. одржавањем јавне дебате о нацрту у 

просторијама месне заједнице Батровци 

дана 11.11.2015.године  са почетком у 

19,00 часова. 
 Сва заинтересована лица могу своје 

предлоге, сугестије и примедбе на нацрт доставити 

у писаном облику преко  поште или лично на 

следећу адресу : Месна заједница   Батровци  

,,Комисија за израду нацрта Одлуке  о увођењу 

самодоприноса  на подручју месне заједнице 

Батровци , на адресу  Месна заједница Батровци и 

то до  12.11.2015.             године  до  13,00  часова. 
 Примедбе, сугестије и предлози се могу 

изнети и усмено на јавној дебати. 
 

V 
 Председник Скупштине општине ће преко 

средстава јавног информисања упутити позив за 

учешће на јавној расправи свим заинтересованим 

лицима са територије месне заједнице Батровци . 
 

VI 
 Иницијатива и Програм  су саставни део 

овог Закључка. 
 

VII 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број:011-160/II-15 
Датум: 28.10.2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 

129/07 и 83/14), члана 40. став 1. тачка 32. Статута 

Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број 

20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист 

општине Шид“ број 3/13), члана 47. став 1. и члана 

118. став 4. Пословника Скупштине општине Шид 

(“Сл.лист општина Срема” бр. 20/08 и “Сл.лист 

општине Шид” бр.16/14)  Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 28.октобра 

2015.године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одбор за нормативна акта 

Скупштине општине Шид да утврди пречишчћен 

текст и то:  
- Статута Општине Шид („Сл. лист општина 

Срема“ број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 

„Службени лист општине Шид“ број 3/13) 
 

II 
          Пречишћен текст Статута из тачке 1. овог 

Закључка објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“.  
  

 III 
             Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-161/II-15 
Датум: 28.10.2015.г.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИK 
Наташа Цвјетковић  

                        
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 

129/07 и 83/14), члана 40. став 1. тачка 32. Статута 

Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број 

20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист 

општине Шид“ број 3/13), члана 47. став 1. и члана 

118. став 4. Пословника Скупштине општине Шид 

(“Сл. лист општина Срема” бр. 20/08 и “Сл.лист 

општине Шид” бр.16/14)  Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 28.октобра 2015. 
године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одбор за нормативна акта 

Скупштине општине Шид да утврди пречишчћен 

текст и то:  
1. Пословника Скупштине општине Шид 

(“Сл.лист општина Срема” бр. 20/08 и 

“Сл.лист општине Шид” бр.16/14), 
 

II 
          Пречишћен текст Пословника из тачке 1. 

овог Закључка објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“.  
 

 III 
             Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-162/II-15 
Датум: 28.10.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИK 
Наташа Цвјетковић
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