
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 и 101/16) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута 

Општине општине Шид („Сл. лист општина Шид број 

18/15 –пречишћен текст), а у вези члана 78. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, брoj 54/09, 73/10, 

101/10,101/11,93/12,62/13 

испр.,108/13,142/14,68/15,103/15)  Скупштина општине 

Шид је, на седници одржаној дана  28. јула  2017. 

године, донела 

ОДЛУКУ 

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ 

РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Остварени текући приходи и примања, као и извршени 

текући расходи и издаци у ккконсолидованом завршном 

рачуну буџета општине Шид у 2016. години износе (у  

хиљадама динарима): 

 

I Укупно остварени текући приходи, примања од 

продаје нефинансијске имовине 899.706 

II Укупно извршени текући расходи и издаци 

 922.016 

III Разлика укупних прихода,примања и укупних 

расхода,издатака  22.310 

 

Члан 2. 

У консолидованом билансу стања (Образац 1) на дан 31. 

децембра 2016. године утврђена је укупна актива у 

износу од 995.756  хиљада динара и укупна пасива у 

износу од 995.756 хиљада динара. 

 

Актива: у 000 динара 

Конто Опис Износ Структура 

010000 Нефинансијска имовина у сталним срествима 842.010 84,56% 

020000 Нефинансијска имовина у залихама 3.916 0,39% 

110000 Дугорочна финансијска имовина 100 0,01% 

120000 

 

Новчана средства,племенити метали,хартије 

од вредности, потраживања и краткорочни 

пласмани 

 

 

113.115 

 

11,36% 

 

130000 Активна временска разграничења 36.615 3,68% 

  Свега актива  995.756      100,00% 

 

Пасива: у 000 динара 

Конто Опис Износ Структура 

200000 Обавезе 88.384    8.88% 

300000 

Капитал, утврђивање резулатата пословања и 

ванбилансна евиденција 907.372     91.12% 

  Свега пасива 995.756 100% 

 

Члан 3. 

У консолидованом билансу стања (Образац 1) на дан 31. 

децембра 2016. године утврђен је нераспоређени вишак 

прихода и примања из ранијих година у износу од 

23.512  хиљада динара и суфицит од 1.202 хиљада 

динара. 

 

Члан 4. 

У консолидованом билансу прихода и расхода (Образац 

2) за период 01. јануар 2016. године до 31. децембар 

2016. године утврђени су следећи износи, и то: 

Година V                                                                                                                                                                   Шид 

Број 11/2017                                                                                                                     28. јул 2017. година 
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 у 000 динара 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 
899.706 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку.нефинансијске 

имовине 
922.016                              

3. Финансисјки резултат – буџетски дефицит 
 

22.310                            

 

Утврђени финансијски резултат – буџетски дефицит за 2016. годину покривен је из дела 

 пренетих неутрошених средстава из ранијих година.  

 

Приходи и примања:  у 000 динара 

Конто Опис Износ Структура 

711100 Порез на доходак и капиталне добитке које 

плаћају физичка лица 

 

325.045 
 

36.13% 

712100 Порез на фонд зарада 

 

1 
 

0,00% 

713100 Периодични порез на непокретности 

 

116.618 
 

12.96% 

713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 

 

3.428 
 

0.38% 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 

 

24.627 
 

2.73% 

714400 Порез на појединачне услуге 

 

147 
 

0.02% 

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 

 

28.084 
 

3.12% 

716100 
Други порези које искључиво плаћају предузећа, 

односно предузетници 

 

6.652 
 

0.74% 

733100 
Текући трансфери од других нивоа власти 

 

265.694 
 

29.53% 

 

733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 

 

44.404 
 

4.94% 

 

741500 

 

Закуп непроизводне имовине 

 

33.737 

 

3.75% 

742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 

од стране тржишних организација 

 

10.392 
 

0.12% 

742200 Таксе и накнаде 4.516 0.50% 

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 

1.810 0.20% 

 

743300 

 

 

Приходи од новчаних казни за прекршаје 

 

 

5.261 

 

0.58% 

743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од 

одузете имовинске користи 

 

33 

 

0.00% 

744100 Текужи добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 

3.795 0.42% 

745100 Мешовити и неодређени приходи 15.568 1.73% 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  7.249 0.81% 

772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године 

 

1.067 

 

0.12% 
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811100 Примања од продаје непокретности 230 0.03% 

823100 Примања од продаје робе за даљу продају 1.348 0.15% 

Свега приходи и примања: 

 

         899.706 

 
    100.00% 

 

Расходи и издаци: у 000 динара 

Текући расходи и издаци: 

Конто Опис Износ Структура u % 

411100 Плате,додаци и накнаде запослених 173,513 18.82 

412100 

Доприноси за пензијско и инвалидско 

осигурање 20,742 2.25 

412200 Доприноси за здравствено осигурање 8,902 0.97 

412300 Доприноси за незапосленост 1,296 0.14 

413100 Накнаде у натури 150 0.02 

414100 

Исплата накнаде за време одсуствовања с 

посла на терет фондова 8,316 0.90 

414300 Отпремнине и помоћи 2,106 0.23 

414400 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и др.помоћи 

запосленом 127 0.01 

415100 Накнаде трошкова за запослене 10,140 1.10 

416100 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 1,897 0.21 

421100 

Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 2,435 0.26 

421200 Енергетске услуге 37,325 4.05 

421300 Комуналне услуге 43,461 4.71 

421400 Услуге комуникације 10,193 1.11 

421500 Трошкови осигурања 1,690 0.18 

421600 Закуп имовине и опреме 1,023 0.11 

421900 Остали трошкови 1,673 0.18 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 962 0.10 

422200 

Трошкови службених путовања у 

иностранство 247 0.03 

422300 

Трошкови путовања у оквиру редовног 

рада 300 0.03 

422400 Трошкови путовања ученика 490 0.05 

422900 Остали трошкови транспорта 81 0.01 
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423100 Административне услуге 11,142 1.21 

423200 Компјутерске услуге 2,464 0.27 

423300 

Услуге образовања и уславршавања 

запослених 2,404 0.26 

423400 Услуге информисања 18,132 1.97 

423500 Стручне услуге 31,048 3.37 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1,136 0.12 

423700 Репрезентација 5,259 0.57 

423900 Остале опште услуге 9,507 1.03 

424200 Услуге образовања, културе и спорта 3,279 0.36 

424300 Медицинске услуге 908 0.10 

424400 

Услуге одржавања аутопутева  (локалних 

путева) 70,278 7.62 

424500 

Услуге одржавања националних паркова и 

природних површина 6,983 0.76 

424600 

Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 12,056 1.31 

424900 Остале специјализоване услуге 14,695 1.59 

425100 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 59,627 6.47 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3,435 0.37 

426100 Административни материјал 4,774 0.52 

426200 Материјал за пољопривреду 429 0.05 

426300 

Материјал за образовање и усавршавање 

запослених 1,329 0.14 

426400 Материјал за саобраћај 5,797 0.63 

426600 Материјал за образовање, културу и спорт 2,712 0.29 

426700 Медицински лабораторијски материјал 103 0.01 

426800 

Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 13,219 1.43 

426900 Материјал за остале намене 10,513 1.14 

441400 Отплата камата домаћим посл.банкама 897 0.10 

451100 

Текуће субвенције јавним нефинансијским  

предузећима и организацијама 12,425 1.35 
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454100 Текуће субвенције приватним предузећима 1,305 0.14 

463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 74,178 8.05 

464100 

Tекуће дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 508 0.06 

465100 Остале текуће дотације и трансфери 31,280 3.39 

465200 Остале капиталне дотације и трансфери 18,824 2.04 

472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 9,582 1.04 

472700 

Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт 21,673 2.35 

472900 Остале накнаде из буџета 29,956 3.25 

481100 Дотације непрофитним организацијама 11,537 1.25 

481900 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 36,339 3.94 

482100 Остали порези 794 0.09 

482200 Обавезне таксе 309 0.03 

482300 Новчане казне и пенали 76 0.01 

483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,661 0.29 

484100 

Накнаде штете за повреде или штету 

нанету услед елементарних непогода 448 0.05 

485100 

Накнаде штете за повреде или штету 

нанетих од стране државних органа 3,089 0.34 

511200 Изградња зграда и објеката 13,389 1.45 

511300 Капитално одржавање зграда и објеката 758 0.08 

511400 Пројектно планирање 5,991 0.65 

512100 Опрема за саобраћај 4,926 0.53 

512200 Административна опрема 6,790 0.74 

512500 Медицинска и лабораторијска опрема 46 0.00 

512600 

Опрема за образовање, науку, културу и 

спорт 5,373 0.58 

512800 Опрема за јавну безбедност 7,718 0.84 

512900 

Опрема за производњу, моторна, 

непокретна и немоторна опрема 649 0.07 

515100 Нематеријална имовина 405 

  

0.04 

523100 Залихе робе за даљу продају 1,792 0.19 
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  922,016 100% 

Свега текући расходи и издаци:     

 

Члан 5. 

Разлика између укупног износа текућих прихода, 

примања остварених по основу продаје нефинансијске 

имовине  и укупног износа текућих расхода и издатака 

за набавку нефинансијске имовине, утврђена је у 

укупном износу од 22.310 хиљада динара, што је 

буџетски дефицит, с тим да је извршено кориговање 

мањка прихода и примања за износ расхода и из дела 

пренетих неутрошених средстава из ранијих година који 

је коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године (у износу од 23.512 хиљада динара). 

 

Члан 6. 

У консолидованом извештају о капиталним издацима и 

финансирању (Образац 3) у периоду од 01.јануара до 31. 

децембра 2016.године, утврђена су укупна примања у 

износу од 1.578 хиљада динара. Укупни издаци за 

нефинансијску имовину су 53.186 хиљада динара. 

 у 000 динара 

Конто Опис Износ 

Примања:     

 

800000       Примања од продаје нефинансијске имовине   

 

                                                                                        

                                                                                                          Свега примања: 

Издаци:  

      

     1.578 

 

        1.578 

511000 Зграде и грађевински објекти 20.138                   

512000 Машине и опрема 25.502                   

515000 Нематеријална имовина 405                        

523000 Залихе робе за даљу продају 1.792 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 5.349                   

                                                                                                                Свега  издаци: 

 
53.186 

 

Мањак примања:  

 
51.608 

 

Члан 7. 

У консолидованом извештају о новчаним токовима 

(Образац 4) у периоду од  01. јануара до 31. децембра 

2016. године утврђени су укупни новчани приливи у 

буџет у износу од  899.706 хиљада динара, новчани 

одливи у износу од 927.365 хиљада и салдо готовине на 

крају године у износу од  81.618 хиљада динара. 

у 000 динара 

Конто Опис Износ Структура 

 

Салдо готовине на почетку године 

 

90.064 

 
- 

Новчани приливи:   
 

710000 Порези 504.602 56,09% 

730000 Донације, помоћи и трансфери 310.098 34,67% 

740000 Други приходи 75.112 8,35% 

770000 

Меморандумске ставке за 

рефундацију 8.316 0,92% 

810000 

Примања од продаје основних 

средстава 230 0,03/% 

820000 Примања од продаје залиха 1.348 0,15% 
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Свега новчани приливи 

 
899.706 

 

100.00% 

Новчани одливи:       

410000 Расходи за запослене 227.189 24,50% 

420000 

 

440000 

 

Коришћење услуга и роба 

 

Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 

 

391.109 

 

 

897 

 

42,17% 

 

 

0,10% 

450000 Субвенције 13.730 1,48% 

460000 Донације, дотације и трансфери 124.790 13,46% 

470000 

Социјално осигурање и социјална 

заштита 61.211 6,60% 

480000 Остали расходи 55.253 5,96% 

510000 Основна средства 46.045 4,97% 

520000 Залихе 1.792 0,19% 

610000 Издаци за отплату главнице 5.349 0,58% 

Свега новчани одливи 
 

     

927.365  

 

100.00% 

Мањак новчаних прилива 27.659   

Салдо готовине на крају године 81.618  

 

Члан 8. 

У консолидованом извештају о извршењу буџета (Образац 5) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године 

садржано је следеће: у 000 

конто опис 

Износ 

 

   

укупно 
Републи

ка 

Аутономна 

покрајина 

Општи- 

на 

OO

СО 

донациј

е 

остали 

извори 
 

  

Приходи и примања: 

       

    

710000 Порези 504.602   504.602    

 

  

730000 

Донације и 

трансфери 310.098 49.745 54.199 206.154    

  

740000 

Други 

приходи 75.112   55.611  3.542 15.959 

  

770000 
Меморандум.с

тавке за 

рефундацију р 
8.316 6.849     1.467 

   

810000 
Примања од 

продаје 

основ.средст. 
230   230    

   

820000 
Примања од 

продаје залих 
1.348      1.348 

   

Укупно приходи и 

примања 
899.706 56.594 54.199 766.597  3.542 18.774 

   

Текући расх. и издаци:               
  

410000 

 

Расходи за з 

 

227.189 

 

16.277 

 

 

 

208.872 

 

 

 

 

 

2.040 
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420000 

Коришћење 

услуга и роба 391.109 6.599 716 365.525  3.141 

 

15.128 

  

440000 

 

 

Отплата камата 

и пратећи 

трошкови 

задуживања 897   897   

 

  

450000 Субвенције 13.730   13.730   
 

  

460000 

Донације, 

дотације и 

трансфери 

124.790 477 16.359 107.954    

  

470000 

Социјално 

осигурање и 

социјална 

заштита 

61.211 20.320 2.588 38.303    

  

480000 
Остали 

расходи 
55.253 

 
 55.245 

 
 8 

 

  

510000 
Основна 

средства 
46.045 6.217 3.149 35.527  401 751 

  

520000 

Залихе-роба 

за даљу 

продају 

1.792 

 

    1.792 
   

610000 
Отплата 

главнице     
5.349 

 
 5.349    

   

Укупно текући 

расходи и издаци 
922.016 49.890 22.812 826.053  3.542 19.719 

   

Вишак новчаних 

прихода 
 6.704 31.387     

   

Мањак новчаних 

прихода 
22.310 22.310  59.456   945 

   

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

фин.имовине 

5.349   5.349    

   

Мањак новчаних 

примања 
5.349   5.349    

   

Вишак новчаних 

прилива 
 6.704 31.387     

   

Мањак новчаних 

прилива 
27.659   64.805   945 

   

 

ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 9. 

Укупно планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији износе у хиљадама динара: 

конто Опис планирано остварено  

% 

остварења 

711000 

Порез на доходак, добит и 

капиталне добитке 340,500 325,045 95.46% 

712000 Порез на фонд зарада 10 1 10.00% 

713000 Порез на имовину 159,500 144,673 90.70% 

714000 Порез на добра и услуге 35,400 28,231 79.75% 
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716000 Други порези 8,000 6,652 83.15% 

732000 

Донације и помоћи од 

међународних организација  68,200   0.00% 

733000 

Трансфери од других нивоа 

власти  330,000 310,098 93.97% 

741000 Приходи од имовине 46,420 33,737 72.68% 

742000 

Приходи од продаје добара и 

услуга 19,000 16,718 87.99% 

743000 

Новчане казне и одузета 

имовинска корист 7,000 5,294 75.63% 

744000 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 8,000 3,795 47.44% 

745000 

Мешовити и неодређени 

приходи 46,023 15,568 33.83% 

771000и 

772000 

Меморандум.ставке за 

рефундацију расхода 7,401 8,316 112.36% 

810000 

Примања од продаје 

основ.средст. 3,500 230 6.57% 

820000 Примања од продаје залиха 1,817 1,348 74.19% 

Укупно приходи и примања 1,080,771 899,706 83.25% 

 

Члан 10. 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у хиљадама динара: 

конто Опис планирано извршено  извршење 

411000 

Плате, додаци и накнаде 

запослених 174,201 173,513 99.61% 

412000 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 31,038 30,940 99.68% 

413000 Накнаде у натури 602 150 24.92% 

414000 

Социјална давања 

запосленима 13,792 10,549 76.49% 

415000 

Накнаде трошкова за 

запослене 10,768 10,140 94.17% 

416000 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 3,204 1,897 59.21% 

421000 Стални трошкови 115,765 97,800 84.48% 

422000 Трошкови путовања 2,994 2,080 69.47% 

423000 Услуге по уговру 98,293 81,092 82.50% 

424000 Специјализоване услуге 134,991 108,199 80.15% 

425000 Текуће поправке и одржавање 70,025 63,062 90.06% 
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426000 Материјал 51,372 38,876 75.68% 

441000 Отплате домаћих камата 1,000 897 89.70% 

444000 

Пратећи трошкови  

задуживања 5 0 0.00% 

451000 

Субвенције јавним 

нефинансијским  предузећима 

и организацијама 24,428 12,425 50.86% 

454000 

Субвенције приватним 

предузећима  1,742 1,305 74.91% 

463000 

Трансфери осталим нивоима 

власти 76,091 74,178 97.49% 

464000 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 1,000 508 50.80% 

465000 Остале дотације и трансфери 56,127 50,104 89.27% 

472000 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 86,304 61,211 70.92% 

481000 

Дотације невладиним 

организацијама 49,090 47,876 97.53% 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 1,455 1,179 81.03% 

483000 

Новчане  казне и пенали по 

решењу судова 3,335 2,661 79.79% 

484000 

Накнада штете за повреде или 

штету услед елементарних 

непогода 500 448 89.60% 

485000 

Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа 3,343 3,089 92.40% 

511000 Зграде и грађевински објекти 81,200 20,138 24.80% 

512000 Машине и опрема 52,760 25,502 48.34% 

515000 Нематеријална имовина 695 405 58.27% 

523000 Залихе - роба за даљу продају 1,817 1,792 98.62% 

541000 Набавка земљишта 4,500 0 0.00% 

611000 

Отплата главнице 

дом.кредиторима 5,400 5,349 99.06% 

 

1,157,837 

 

927,365 

 

80.09% 

 УКУПНО: 

 

 

Члан 11. 

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на 

домаћем и страном тржишту новца и капитала и 

извршеним отплатама дугова 

1. Извештај о примљеним донацијама 

У остварењу прихода у групи конта 732 - Донације од 

међународних организација током 2016. године било је 

примљених донација на наменске девизне рачуне 

донација отворених у НБС и то: 

А) Пројекат од стране Амбасаде Јапана у Србији за 

набавку специјализованих возила је реализован током 

2016. године куповином специјализованих возила  за 

Јавно коминална предузећа ЈКП „Водовод“ Шид и ЈКП 

„Стандард“ Шид као и Дом здравља Шид. Износ 

средстава који је дозначен (на наменски девизни рачун 

отворен у НБС) за напред наведене намене је 

=175.500,00 ЕУР иста су наменски утрошена на име 

набавке специјализованих возила и ревизију реализације 

пројекта. Понуђачи су изабрани у складу са Законом о 

јавним набавкама. Промет је извршен преко наменског 

динарског подрачуна отвореног у Управи за трезор.  

Средства која су остала  неуторшена, на дан 31.12.2016. 
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године, у износу од 3.921,49 ЕУР садржана су у салду 

девизног наменског рачуна отвореног у НБС и износ 

динарске противвредности унет је у Образац 4 

финансијског извештаја.   

Б) Пројекат „Еmergency Response ER NOW“– 

прекогранична сарадња између Републике Србије и БИХ 

унутар предприступне помоћи (IPA) компонента II за 

2012 и 2013 годину (Брчко и Брод- Шид и Сремска 

Митровица) Износ средстава који је дозначен (на 

наменски девизни рачун отворен у НБС) за напред 

наведене намене је =377.564,22 ЕУР  иста су се  током 

2016. године наменски трошила на име иницијалних 

састанака у вези реализације пројекта интезитет у 

раелизацији се очекује половином 2017. године.  Промет 

средстава је извршен преко наменског динарског 

подрачуна отвореног у Управи за трезор.  Средства која 

су остала  на наменском девизном рачуну са 31.12.2016. 

године садржана су у салду девизног наменског рачуна 

отвореног у НБС и износ динарске противвредности 

унет је у Образац 4 финансијског извештаја. 

Ц) У групи конта 744-Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица током 2016. године у буџету 

Општине Шид је било примљених донација од стране 

родитеља деце која бораве у Предшколској установи. 

Средства се уплаћују на наменски подрачун за донације 

родитеља који је отворен код Управе за трезор а укупно 

остварени приход по том основу је био 3.542 хиљаде 

динара. 

2. Задужење на домаћем и страном тржишту новца и 

капитала и извршеним отплатама дугова 

2.1) На основу Уговора о дугорочном кредиту 

број:10553210-5101800936 закљученог 20.11.2014. 

године између Општине Шид и Ерсте банк а.д. Нови 

Сад општини Шид је одобрен кредит у износу до 

максимално 250.000,00 EUR с тим да укупан износ 

кредита пуштеног у течај не прелази 29.460.000,00 

динара што је у складу са износом и наменама из 

Одлуке о задуживању општине Шид за финансирање 

капиталних пројеката.   

У питању је дугорочно кредитно задужење - 

инвестициони кредит, чија је намена финансирање 

капиталних инвестиционих расхода општине Шид. 

На основу Уговора средства су повучена у коришћење 

током грејс периода од годину дана, тачније до 

20.11.2015. године, на основу релевантне документације 

у складу са Одлуком о задуживању и са потписаним 

Уговорима и достављеним привременим или окончаним 

ситуацијама са извођачем радова. 

Укупан износ повучених средстава из дугорочног 

кредита је 26.220.081,95 динара и то: током 2014. године 

7.714.747,56  динара и 2015.године 18.505.334,39 

динара. 

Прва рата (отплата главнице) из дугорочног кредита 

извршена је крајем децембра 2015. године у складу са 

Уговором са Ерсте банком у износу од =440.344,03 

динара. Током 2016. године отплата главнице је 

извршавана у 12 месечних рата (уплатом динарске 

противвредности од 3.619,43 ЕУР) што у динарима 

укупно износи 5.348.810,38 динара(односно у хиљадама 

динара 5.349). 

Износ средстава извршених на име камата по 

предходном основу у 2016. години је 897.398,33 динара 

(односно 897 хиљада динара). 

 

Члан 12. 

У току 2016. године коришћења средстава сталне 

буџетске резерве није било. 

У току 2016. године средства текуће буџетске резерве су 

коришћена за намене за које нису планирана средства у 

буџету или нису планирана у довољном износу. 

Средства текуће буџетске резерве су распоређена на 

одговарајуће апропријације у укупном износу од 11.078 

хиљада динара, на основу Решења извршног органа - 

Општинског већа а за следеће намене:   

у 000 динара 

позиција опис раздео функција конто назив конта 
износ у 

000 

47 
Услуге по уговору -услуге 

агенције  
5 130 423000 

Услуге по 

уговору 
600 

50 Материјал 5 130 426000 Материјал 400 

54/1 
Зграде и грађевински објекти-

капитално улагање управна зграда 
5 130 511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

600 

54/1 
Зграде и грађевински објекти-

капитално улагање управна зграда 
5 130 511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

325 

54 
Машине и опрема-електронска 

опрема-климе 
5 130 512000 

Машине и 

опрема 
400 

67 
Услуге по уговору-усл.емитовања 

и издаваштва 
5 830 423000 

Услуге по 

уговору 
487 

110/1 
Земљиште-проширење улице у 

Моровићу 
5 620 541000 Земљиште 1,000 
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122 
Функционисање примарне 

здравствене заштите 
5 860 464000 

Дотације 

организацијама 

за обавезно 

социјално 

осигурање 

298 

131 
Трансфер ОШ"Б.Радичевић" за 

реконструкцију крова 
5 912 463000 

Трансфери 

осталим 

нивоима 

власти 

586 

176/1 

Накнаде за соц.заштиту из буџета 

- учешће општине за пројекат 

"Помоћ у кући" 

5 090 472000 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 

360 

201/1 

Машинеи опрема-за нови семафор 

на раксрсници улица Св.Саве-

С.Шумановић-Н.Влашког(преко 

ЈПСУГЗопштине Шид) 

5 620 512000 
Машине и 

опрема 
5,520 

252 
Зграде и грађ.објекти - капела у 

МЗ Гибарац 
5 160 511000 

Зграде и 

грађевински 

објекти 

176 

293/1 
Текуће поправке - бунарске пумпе 

у МЗ Љуба 
5 160 425000 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

326 

  Укупно         11,078 

 

Члан 13. 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по 

буџетским корисницима и наменама дати су у Прилогу  

– Извештај о извршењу расхода и издатака за 2016. 

годину,  који је саставни део ове Одлуке. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 Консолидовани завршни рачун буџета општине 

Шид за 2016 годину садржи: 

 Биланс стања на дан 31.12.2016. године 

(Образац 1); 

 Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016. 

до 31.12.2016. године (Образац 2); 

 Извештај о капиталним расходима и 

финансирању у периоду 01.01.2016. до 

31.12.2016.године (Образац 3); 

 Извештај о новчаним токовима у периоду од 

01.01.2016. до 31.12.2016. године(Образац 4); 

 Извештај о извршењу буџета у периоду од 

01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац 5); 

 Образложење већих одступања између 

одобрених средстава и извршења(Извештај 6); 

 Извештај о примљеним донацијама и 

задуживању на домаћем и страном тржишту новца и 

капитала и извршеним отплатама дугова (Извештај 7); 

 Извештај о коришћењу средстава из текуће и 

сталне буџетске резерве (Извештај 8); 

 Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 

године (Извештај 9); 

 Извештај екстерне ревизије о финансијским 

извештајима који су саставни део завршног рачуна  

 Извештај о излазним резултатима програмског 

дела буџета и реализацији средстава програма и 

пројеката који се финансирају из буџета општине Шид 

(Извештај 11); 

Члан 15. 

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета 

општине Шид за 2016. годину доставити   

Министарству  Финансија - Управи за трезор. 

 

Члан 16. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Број: 011-211/II-17 

Дана:  28. јула   2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 

54/13-Решење УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), 

члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015) и члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Сл. лист 

општине Шид“, бр. 18/2015-пречишћен текст), по 

претходно прибављеном Мишљењу Комисије за 

планове општине Шид, Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана  28. јула 2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА  У К.О. АДАШЕВЦИ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 

регулације постројења за пречишћавање отпадних вода 

у К.О. Адашевци (у даљем тексту : План). 

 

Члан 2. 

Планом је обухваћен  простор  површине  око  38,29  ha  

у ванграђевинском подручју насеља Адашевци. 

Оквирном границом Плана обухваћена је кат. парцела 

бр. 1839 у К.О. Адашевци. 

Граница планског подручја се утврђује као 

прелиминарна, а коначна граница истог ће се 

дефинисати нацртом Плана.   

 

Члан 3. 

Израда Плана условљена је одредбама плана вишег 

реда, тј. Просторног плана општине Шид (“Сл. лист 

општина Срема”, бр. 1/2011), којим је утврђено да ће се 

изградња ППОВ вршити на основу одговарајућег 

регулационог плана уколико се мења регулација. 

Просторним планом је предвиђено да ће се ППОВ за 

насеље Шид, Адашевци, Беркасово и Гибарац изградити 

у К.О. Адашевци. 

 

Члан 4. 

План  детаљне  регулације  се  израђује у складу са 

принципима  планирања,  коришћења,  уређења и  

заштите простора  утврђеним  чланом 3.  Закона о 

планирању и изградњи : 

1. одрживог развоја кроз интегрални приступ у 

планирању; 

2. равномерног територијалног развоја; 

3. рационалног коришћења земљишта 

подстицањем мера урбане и руралне обнове и 

реконструкције; 

4. рационалног и одрживог коришћења 

необновљивих ресурса и оптималног коришћења 

обновљивих ресурса; 

5. заштите и одрживог коришћења природних 

добара и непокретних културних добара; 

6. превенције техничко-технолошких несрећа, 

заштите од пожара и експлозије, заштите од природних 

непогода, отклањања узрока који изазивају климатске 

промене; 

7. планирања и уређења простора за потребе 

одбране земље; 

8. усаглашености са европским прописима и 

стандардима из области планирања и уређења простора; 

9. унапређења и коришћења информационих 

технологија које доприносе бољој ефикасности и 

економичности рада јавне управе на пословима 

изградње; 

10. учешћа јавности; 

11. очувања обичаја и традиције; 

12. очувања специфичности предела; 

13. хоризонталне и вертикалне координације. 

 

Члан 5. 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за 

изградњу ППОВ у К.О. Адашевци за више насеља.  

Визија и циљеви планирања, коришћења и заштите 

планског подручја базирају се првенствено на 

елементима одрживог развоја, просторним 

могућностима и рационалном и наменском уређењу 

простора заснованим на принципима заштите животне 

средине.  

 

Члан 6. 

Плански концепт подразумева детаљну анализу 

простора, постојећих садржаја на парцелама, решавање 

проблема насталих у простору, као и дефинисање нових 

садржаја на парцелама, а све кроз утврђивање правила 

уређења и грађења на парцелама унутар планског 

подручја. 

План детаљне регулације садржаће нарочито:  

1. границу  обухвата  плана;  

2. детаљну намену земљишта;  

3. регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози;  

4. нивелационе коте улица и јавних површина; 

5.  попис парцела и опис локација за јавне 

површине, садржаје и објекте;  

6. коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 

7.  мере заштите културно-историјских споменика 

и заштићених природних целина;  

8. локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат или расписује конкурс;  

9. правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама; 
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10.  друге елементе значајне за спровођење плана 

детаљне регулације. 

План детаљне регулације садржи текстуални и графички 

део.  

Текстуални део плана детаљне регулације садржи 

општи део и плански део.  

Општи део плана детаљне регулације садржи 

образложење правног и планског основа у виду извода 

из плана вишег реда, односно ширег подручја, опис 

обухвата плана са пописом катастарских парцела и опис 

постојећег стања.  

Плански део садржи правила уређења и правила 

грађења.  

Правила уређења у плану детаљне регулације, осим 

елемената одређених Законом, садрже и:  

1. опис и критеријуме поделе на карактеристичне 

целине и зоне;  

2. опис детаљне намене површина и објеката и 

могућих компатибилних намена, са билансом површина;  

3. попис парцела и опис локација за јавне 

површине, садржаје и објекте.  

Правила грађења у плану детаљне регулације, осим 

елемената одређених Законом, садрже и:  

1. услове за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре;  

2. услове за уређење зелених и слободних 

површина на парцели;  

3. правила за реконструкцију, доградњу и 

адаптацију постојећих објеката;  

4. правила за архитектонско обликовање објеката;  

5. инжењерскогеолошке услове за изградњу 

објеката;  

6. локације за које је обавезна израда пројекта 

парцелације, односно препарцелације, урбанистичког 

пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса;  

7. приказ остварених урбанистичких параметара и 

капацитета.  

Графички део плана детаљне регулације садржи 

графичке прилоге постојећег стања и планских решења.  

Графички прилог постојећег стања у плану детаљне 

регулације садржи :  

1. границе плана;  

2. детаљну намену површина у обухвату плана : за 

јавне потребе, становање, пословање, привреду и друге 

намене.  

Графички прилози планских решења плана детаљне 

регулације дела насеља садрже:  

1. границе плана (по правилу, по постојећим 

катастарским парцелама);  

2. детаљне намене површина у границама плана 

(по правилу, по постојећим катастарским парцелама), са 

локацијама за јавне површине, садржаје и објекте;  

3. поделу на карактеристичне целине или зоне;  

4. регулационо-нивелациони план са аналитичко-

геодетским елементима за обележавање, грађевинске 

линије, спратност објеката и карактеристичне профиле 

јавних саобраћајних површина;  

5. план мреже и објеката инфраструктуре са 

синхрон планом;  

6. план грађевинских парцела са смерницама за 

спровођење.  

 

Графички прилози плана детаљне регулације раде се у 

размери 1:2.500, 1:1.000 или 1:500, с тим што није 

обавезно да сви буду у истој размери.  

 

План детаљне регулације представљаће плански основ 

за издавање информације о локацији, локацијских 

услова и израду урбанистичко техничких докумената. 

 

Члан 7. 

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈП “Завод 

за урбанизам” Шид из Шида, ул. Кнеза Милоша 2/1, а 

према Уговору са Наручиоцем плана. 

 

Члан 8. 

Рок за израду Плана детаљне регулације је 240 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

Члан 9. 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета 

општине Шид. Оквирна финансијска процена је да ће 

трошкови израде Плана износити око 1.800.000 РСД, без 

ПДВ.  

 

Члан 10. 

Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја 

на животну средину саставни је део ове Одлуке. 

Члан 11. 

Рани јавни увид у материјал и јавни увид у нацрт Плана 

биће изложени  у сали зграде Скупштине општине Шид 

у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2 а начин, место и време 

трајања истих, огласиће се благовремено у средствима 

јавног информисања, у складу са Законом. 

 

Члан 12. 

План детаљне регулације израдиће се у пет примерака у 

аналогном и пет у дигиталном облику. 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-218/II-17 

Дана: 28. јула 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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На основу члана 32.став1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007 и 

83/2014), члана 40.став 1. тачка 32. Статута општине 

Шид („Службени лист општине Шид“, број: 18/2015-

пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у 

јавној својини општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број: 8/2014), Скупштина општине Шид на 

седници одржаној дана 28. јула 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ у корист ЈП  “Путеви 

Србије” Београд 

 

1. 

Општина Шид као носилац права јавне својине на 

непокретности – на делу кат. парц. бр. 4055/3  уписане у 

Лист непокретности бр. 844 К.О. Адашевци, преноси 

право коришћења на горе наведеној некретнини – 

земљишту у корист ЈП “Путеви Србије” Београд у циљу 

изградње пункта зимске службе у зони наплатне 

станице Адашевци на аутопуту Е-70.  

 

2. 

Након доношења ове Одлуке сачиниће се Уговор о 

коришћењу катастарске парцеле како је наведено у 

члану 1. ове Одлуке. 

3. 

У име Општине Шид уговор ће потписати председник 

општине Шид. 

 

4. 

Пре закључења уговора потребно је прибавити 

мишљење Општинског јавног правобраниоца Општине 

Шид. 

 

5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

БРОЈ: 011-217/II-17 

ДАТУМ: 28. јула 2017.  

Ш И Д 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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 

(« „Службени лист општине Шид“ 18/15-пречишћен 

текст), Скупштина општине Шид је на седници 

одржаној 28. јула 2017. године, донела следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРEБУ 

ИМЕНА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЕРДЕВИК У 

НАЗИВУ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА 

„ЕРДЕВИК 2017“ ЕРДЕВИК 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена насељеног 

места Ердевик, у називу спортског удружења које  ће 

носити назив  „ЕРДЕВИК 2017“ ЕРДЕВИК. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

«Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE ШИД 

Број: 011-220/II-17 

Датум: 28. јул 2017. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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 општинe 

Шид» број 18/15- пречишћен текст), а у вези члана 

22.став 1.тачка 3.  и 5. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. Гласник РС“ број 15/2016) Скупштина општине 

Шид на седници одржаноj дана   28. јула 2017. године  

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ 

ВОДОВОД“ ШИД ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I 

УСВАЈА  СЕ Извештај о пословању јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ Шид за  2016. годину, у складу са 

Одлуком Надзорног одбора  Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ Шид  број: НО- 100/17-IX, од 

29.06. 2017.  године. 

 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-216/II-17 

Датум:  28. јул 2017. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИK 

Велимир Ранисављевић 
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На основу одредбе члана   32.  тачка 8. Закона о 

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

члана 40. тачка 22. Статута општине Шид («Сл. лист 

општинe Шид» број 18/15- пречишћен текст), а у вези 

члана 60 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 

Гласник РС“ број 15/2016) Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj  дана   28. јула 2017. године  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНУ  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА 

JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ 

ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ 

ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ  

 

I 

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуну Програма 

пословања јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, 

услуге и одржавање “ Шид за  2017. годину, у складу са 

Одлуком Надзорног одбора поменутог јавног 

комуналног предузећа  број: 92/11-4, од 27.06. 2017.  

године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-217/II-17 

Датум: 28. јул 2017. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИK 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 52. став 1. у вези члана 46. Закона о 

јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 

15/16), члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 129/2007) и 

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

“Службени лист општине Шид” број: 18/15-пречишћени 

текст) Скупштина  општине Шид, на седници одржаној  

дана 28. јула 2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Марко Бајић, мастер менаџер, из 

Беркасова , улица Војвођанска  број 32, са функције 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа  „Водовод“ Шид , са 28. јулом 2017. године 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-211/II-17 

Датум, 28. јули 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 24.став 3., члана 25. , члана 41. и 43. 

Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , 

број 15/16), члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 129/2007) и 

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

“Службени лист општине Шид” број: 18/15-пречишћени 

текст) Скупштина  општине Шид, на седници одржаној  

дана 28. јула 2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ 

ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ МАРКО БАЈИЋ, мастер менаџер  из 

Беркасова  улица Војвођанска  број 32,на функцију 

директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Шид, на период од четири године , почев од  29. јула 

2017. године. 

  

II 

Именовано лице је дужно  да ступи на функцију у року 

од осам од дана објављивања решења о именовању  у 

“Службеном гласнику  Републике Србије“. 

 

III 

Решење о именовању директора је коначно. 

Решење о именовању директора са образложењем се 

објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, у 

„Службеном листу општине Шид“ и на сајту општине 

Шид. 

 

IV 

Даном ступања на  функцију директора из тачке 1.овог 

Решења, престаје да важи Решење о измени Решења  о  

именовању вршиоца дужности директора јавног 

комуналног предузећа „Водовод“ Шид  од 

26.05.2017.године 

 

О б р а з л о ж ењ е  
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Правни основ за доношење овог решења  садржан је у 

члану 24.став 3., члану 25., 

члану 41.и 43. Закону о јавним предузећима ,члану 32. 

став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи и члану  

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

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

самоуправи Скупштина 

општине Шид је надлежна за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине 

Шид. 

На основу члана 38.  и 34. Закона о јавним предузећима 

Скупштина општине Шид на 

седници  одржаној 26 маја 2017. године  донела је  

Одлуку  о  спровођењу  јавног конкурса 

за избор  директора јавних  предузећа  и Одлуку о  

образовању Комисије  за  спровођење  

конкурса за  избор директора.  

Скупштина општине Шид  је расписала оглас о јавном 

конкурсу  за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“Шид  

и исти објавила  у „Службеном  Гласнику РС“ број: 55 

од 02.06. 2017.године, тако да од тог датума почиње 

тећи  рок  за подношење пријава  на Конкурс, а  Оглас је 

објављен у дневном листу „Дневник“ и на интернет 

страници  општине  Шид. 

Скупштина општине Шид је такође  на седници 

одржаној 26.05. 2017. године донела 

Одлуку о образовању   Комисије за спровођење 

конкурса  за избор директора,  у складу 

са  чланом 34. Закона о јавним предузећима, под бројем 

:011-183/II-17. 

Након истека рока  од 30 дана  за подношење пријава на 

објављен Конкурс, Комисија 

 је утврдила да се за именовање директора пријавио 

један  кандидат  и то Марко Бајић из 

 Беркасова. 

Такође је  констатовано да је  пријава кандидата 

благовремена , као и да су приложени 

сви потребни  докази  о испуњености услова  за 

именовање. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора  је 

на својој I седници одржаној 

дана 04.07.2017.године под бројем: I-08/111-1 донела 

Правилник  о критеријумима и мерилима  за именовање 

директора  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина 

општине, којим су за именовање  директора  јавних 

предузећа прописани следећи критеријуми:  

-досадашњи рад у истом  или другом предузећу, 

-искуство на досадашњим руководећим  радним 

местима  и  

-степен  школске спреме  кандидата  који су  

конкурисали. 

Правилником је прописано да Комисија  врши  процену 

стручности  кандидата и да се 

усмена провера стручности кандидата врши разговором  

Комисије са кандидатом.За усмену 

проверу стручности  Комисија  унапред припреми 

питања  која ће бити постављена 

кандидатима.Свим кандидатима се постављају иста 

питања. 

Наведени критеријуми и усмена провера стручности  

кандидата  вреднују се давањем 

одређеног броја  бодова. 

Комисија је спровела изборни поступак  у складу са 

чланом  40. Закона о јавним 

предузећима, објављеним кокурсом  и одредбама 

Правилника  о критеријумима и мерилима 

за именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач Скупштина општине Шид. 

 Комисија је констатовала да  је пријава  јединог 

пријављеног  кандидата   на конкурс за  именовање 

директора ЈКП“ Водовод“ Шид,  Марка Бајића, 

комплетна, да је  именовани 

успешно одговорио на   задата питања у поступку 

усмене провере стручности , те да је 

оцењен у складу са чланом 5.Правилника и то: 

-за досадашњи рад  у истом или другом  јп или правном 

лицу- 29 бодова (29 година 

 радног стажа); 

-искуство на досадашњем руководећем радном месту  у 

ЈКП  за које је кандидат 

 поднео пријаву – 8х5= 40 бодова, 

-за сваку годину рада на руководећем радном месту у 

другом јавном предузећу или другом правном лицу: 

3х4=12 бодова, 

-оцена Комисије- 50 бодова, те да је укупно добио 131 

бод. 

Комисија је констатовала да  пријављени кандидат 

МАРКО БАЈИЋ, мастер менаџер  

из Беркасова  улица Војвођанска  број 32 у потпуности 

испуњава услове  из конкурса за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа „Водовод“Шид. 

На основу приложене документације и усменом 

провером стручних, организационих и 

других способности неопходних за успешно обављање 

функције  директора утврђена је 

ранг листа од  једног кандидата  .Листа за именовање  са 

наведеним кандидатом  и бројчано 

исказаним и утврђеним резултатима  достављена је 

надлежном одељењу  Општинске управе  

са Записником о  изборном поступку, у складу са 

чланом 41. Закона о јавним предузећима. 

Надлежно одељење Општинске управе припрема 

Предлог Решења о именовању  првог 

кандидата  са ранг листе за директора у складу са 

чланом 41. Закона о јавним предузећима. 

Предлог Решења о именовању директора заједно са 

Записником о изборном поступку 

и  утврђеном ранг листом за именовање, достављен је 

Скупштини општине на  одлучивање. 
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На основу Записника о изборном поступку, достављене 

листе кандидата и Предлога 

Решења о именовању  директора, Скупштина  општине  

Шид је на седници одржаној 18.07. 

2017. године, за директора Јавног комуналног  

предузећа „Водовод“ именовала Марка Бајића, мастер 

менаџера из Беркасова  улица Војвођанска  број 32. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се 

може покренути Управни спор у 

року од 30 дана од пријема Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-213/II-17 

Датум,  28. јул 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 52.  у вези члана 46. Закона о јавним 

предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 15/16), 

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

''Службени гласник РС” , број 129/2007) и члана  40.став 

1. тачка 10. Статута општине Шид ( “Службени лист 

општине Шид” број: 18/15-пречишћени текст) 

Скупштина  општине Шид, на седници одржаној  дана 

28. јула  2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Славица Сремац, дипломирани 

агроекономиста, из Шида улица Омладинска број 55, са 

функције вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа  „Стандард“ Шид , са  28. јулом 

2017 године 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-214/II-17 

Датум,  28. јул2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 24.став 3., члана 25. и 41. Закона о 

јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 

15/16), члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 129/2007) и 

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

“Службени лист општине Шид” број: 18/15-пречишћени 

текст) Скупштина  општине Шид, на седници одржаној  

дана 28. јула 2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ 

ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ СЛАВИЦА СРЕМАЦ, диплиомирани 

агроекономиста  из Шида, улица Омладинска број 55, на 

функцију директора Јавног комуналног предузећа 

„Стандард“ Шид, на период од четири године , почев од 

29. јула  2017. године. 

  

II 

Именовано лице је дужно  да ступи на функцију у року 

од осам од дана објављивања Решења о именовању 

директора  у “Службеном гласнику  Републике Србије“. 

 

III 

Решење о именовању директора је коначно. 

Решење о именовању директора са образложењем се 

објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, у 

„Службеном листу општине Шид“ и на сајту општине 

Шид. 

 

IV 

Даном ступања на  функцију директора из тачке 1.овог 

Решења, престаје да важи Решење о измени Решења о 

именовању вршиоца дужности директора јавног 

комуналног предузећа „Стандард“ , од  26. маја 2017. 

године. 

 

О б р а з л о ж ењ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења  садржан је  у 

Закону о јавним предузећима 

 и  Закону о локалној самоуправи. 

На  основу Закона о локалној самоуправи Скупштина 

општине Шид је надлежна за 

 именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Шид. 

 На основу члана 38.и  34. Закона о јавним предузећима 

Скупштина општине Шид на 

 седници  одржаној 26. маја   2017. године  донела је  

Одлуку  о  спровођењу  јавног конкурса 

 за избор  директора јавн их предузећа  и Одлуку о 

образовању Комисије за спровођење 
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конкурса за избор директора. 

Саставни део Одлуке о сровођењу јавног  конкурса  је и  

оглас о јавном конкурсу  за 

 именовање  директора  Јавног комуналног предузећа 

„Стандард“Шид  који је  објављен у 

 „Службеном   Гласнику РС“ број: 55 од  02.06. 

2017.године, тако да од тог датума почиње 

 тећи  рок  за  подношење  пријава  на Конкурс, а  

поменути  Оглас је објављен и  у дневном 

 листу  „Дневник“ и на  интернет страници  општине  

Шид. 

Скупштина општине Шид је такође   на седници 

одржаној 26.05. 2017. године донела 

 и  Одлуку о образовању   Комисије за спровођење 

конкурса  за избор директора, под 

 бројем :011-183/II-17 . 

Након истека рока  од 30 дана  за подношење пријава на 

објављен Конкурс, Комисија 

 је утврдила да се за именовање директора пријавило 

укупно  један   кандидат  и то :Славица 

 Сремац из  Шида. 

Такође је  констатовано да је  пријава  кандидата 

благовремена   као и да су приложени сви 

 потребни  докази  о испуњености услова  за именовање 

. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора  је 

на својој седници одржаној 

дана 04.07.2017. године донела Правилник  о 

критеријумима и мерилима  за именовање 

директора  јавних  предузећа чији је оснивач Скупштина 

општине, под бројем:I-08/111-1 

од  04.07.2017одине,  којим су за именовање  директора  

јавних предузећа прописани следећи критеријуми:  

-досадашњи рад у истом  или другом предузећу, 

-искуство на досадашњим руководећим  радним 

местима  и  

-степен  школске спреме  кандидата  који су  

конкурисали. 

Правилником је прописано да Комисија  врши  процену 

стручности  кандидата и да се 

усмена провера стручности кандидата врши разговором  

Комисије са кандидатом.За усмену 

проверу стручности  Комисија  унапред припреми 

питања  која ће бити постављена 

кандидатима.Свим кандидатима се постављају иста 

питања и по истом редоследу. Комисија може  у току 

разговора да постави додатна питања,  ако су неопходна 

додатна 

објашњења.Максимални број  постављених питања је 

15. 

Наведени критеријуми и усмена провера стручности  

кандидата  вреднују се давањем 

одређеног броја  бодова  за сваког кандидата понаособ , 

од 1-5. 

Комисија је спровела изборни поступак  у складу са 

чланом  40. Закона о јавним 

предузећима, објављеним кокурсом  и одредбама 

Правилника  о критеријумима и мерилима 

за именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач Скупштина општине Шид. 

Комисија је констатовала да  је пријава  јединог 

пријављеног  кандидата   на конкурс за именовање 

директора ЈКП“ Стандард“Шид,  Славице Сремац, 

комплетна, да је  именована 

успешно одговорила на   задата питања у поступку 

усмене провере стручности , те да је 

оцењена у складу са чланом 5. Правилника и то: 

-за досадашњи рад  у истом или другом ЈП или правном 

лицу- 19 бодова (19 година 

 радног стажа); 

-искуство на досадашњем руководећем радном месту  у 

ЈКП  за које је кандидат 

 поднео пријаву – 16x5= 80 бодова,   

- оцена Комисје – 50 бодова, те да је укупно 

добила 149 бодова. 

  и да испуњава услове из Конкурс за именовање 

директора горе наведеног Јавног предузећа. 

На основу приложене документације и усменом 

провером стручних, организационих и 

других способности неопходних за успешно обављање 

функције  директора, као и  

исказаним и утврђеним резултатима  достављен је 

надлежном одељењу  Општинске управе  

Записник о  изборном поступку, у складу са чланом 41. 

Закона о јавним предузећима са 

констатацијим  да се на листи  за именовање директора , 

налази  само  један   кандадат који испуњава услове 

конкурса.  

Надлежно одељење Општинске управе припремило је  

Предлог Решења о именовању 

предложеног  кандидата, те ,  заједно са Записником о 

изборном поступку 

и  утврђеном ранг листом за именовање, достављен је 

Скупштини општине на 

одлучивање. 

Чланом 41. Закона о јавним предузећима одређено је да 

Скупштина општине  одлучује   

о  именовању директора јавног предузећа , доношењем  

Решења  о именовању првог 

 кандидата са утврђене ранг листе. 

На основу Записника о изборном поступку, достављене 

листе кандидата и Предлога 

 Решења о именовању  директора, Скупштина  општине  

Шид је на седници одржаној18.07. 

2017. године, за директора Јавног комуналног  

предузећа „Стандард“Шид именовала 

 Славицу Сремац. 

У ставу 3. диспозитива овог  Решења Скупштина 

општине  Шид је  одлучила   у 

 складу са чланом 43. Закона о јавним предузећима  . 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
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Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се 

може покренути Управни спор у 

 року од 30 дана од пријема Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-215/II-17 

Датум, 28. јул 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 50. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 ) 

и чланова 40. став 1. тачка 13. и 159. Статута општине 

Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 18/15-пречишћени 

текст), Скупштина општине Шид на седници одржаној 

дана 28. јула 2017. године  донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ  члан Општинског већа општине 

Шид:  

 

Миломир Угљешић из Гибарца, Карађорђева 35, пре 

истека мандата, због поднете оставке. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-209 /II-17 

Датум: 28. јули .2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32.  тачка 12. и члана 45. став 1.  Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 

83/14) и члана 40. тачка 13.  и члана 57. став 4.  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 одржаној 

дана 28. јула 2017. године  донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

У Општинско веће општине Шид бира се члан: 

АЛЕКСАНДРА ЖИГИЋ  из Шида, улица 7. јула 12. 

 

II 

Члан Општинског већа општине Шид бира се на период 

до истека мандата чланова Општинског већа општине 

Шид. 

 

III 

Члан Општинског већа општине Шид из тачке I овог 

Решења није на сталном раду у наведеном органу. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-210/II-17 

Датум: 28. јил 2017. 

Ш ид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, 

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


