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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     
ОПШТИНЕ ШИД 

 
 На основу члана 32. ст. 1. тачка 10., члана 

38. ст. 3 и 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ број 129/2007 ) и члана 196. ст. 3. 

Закона о општем управном поступку ( “Сл. Лист 

СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. Гласник РС”  БР. 

30/10) и члана 40. тачка 11. и члана 49. став 3 и 5. 

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 18.септембра 2015. 

године  донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ШИД 
 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ  функције председника 

Скупштине општине :  
 

1. др Бранислав  Мауковић, др 

ветеринарске медицине  из  Шида, 

насеље “Исток Ц 2, 1/14” пре истека 

мандата, почев од 18.09.2015.г. 
 

II 
O б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење решења 
садржан је у члану 32. тачка 10., члана 38. ст. 3 и 4.  
Закона о локалној самоуправи  (,,Службени 

гласник РС“ број 129/07 ) , члана 196. ст. 3. Закона 

о општем управном поступку ( “Сл. лист СРЈ” бр. 

33/97 и 31/01 и “Сл. гласник РС”  бр. 30/10) и члану 

40. тачка 11. и 49. став 3 и 5. Статута општине Шид 

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

19/10-исправка, 5/12 и «Службени лист општине 

Шид број 3/13). 
        
 

 
Одредбом  члана 32. тачка 10. Закона о локалној 

самоуправи предвиђено је да Скупштина општине 

у складу са законом бира и разрешава председника 

Скупштине и заменика председника Скупштине. 
 Одредбом члана 38. ст. 3 Закона о локалној 

самоуправи прописано је председник Скупштине, 

на предлог најмање 1/3 одборника бира се из реда 

одборника, на време од четири године,  тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине општине а ставом 4. 

предвиђено је да председник Скупштине може 

бити разрешен и пре истека времена за које је 

изабран, на исти начин на који је изабран. 
 Одредбом члана 196. ст. 3. Закона о општем 

управном поступку, прописано је да писмено 

решење садржи: увод, диспозитив ( изреку), 

образложење, упутство о правном средству, назив 

органа са бројем и датумом решења, потпис 

службеног лица и печат органа. 
 Чланом 40. тачка 11. Статута општине Шид 

прописано је да Скупштина општине у складу са 

Законом бира и разрешава председника Скупштине 

и заменика председника Скупштине. 
 Чланом 49. став 3. Статута општине Шид 
прописано је да председник Скупштине се бира из 

реда одборника, на предлог најмање 1/3 одборника, 
на време од четири године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине а ставом 5. је  прописано да 

председник Скупштине може бити разрешен пре 

истека времена за  које је изабран, на исти начин на 

који је изабран. 
 Писменим поднеском путем писарнице 

Општинске управе општине Шид дана 03.09.2015.г 

група од 15 одборника поднела је предлог број 06-
89/II-07 за заказивање седнице Скупштине по 

члану 70 и 73. Пословника Скупштине општине 

Шид председнику Скупштине, са предлогом 

Година III                                                                                                                                                                   Шид 
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 дневног реда, у којем се између осталог предлаже 

као прва тачка разматрање предлога за разрешење 

председника СО Шид и иста група одборника је 

поднела истог дана предлог број: 02-33/II-07 за  

разрешење председника Скупштине општине Шид 

др Бранислава Мауковића због недовољног 

залагања за унапређење и бољу организацију рада 

СО Шид . Како је чланом 25. ст. 1. Пословника 

предвиђено да Скупштина може да разреши 

председника Скупштине, пре истека времена на 

које је изабран, по предлогу, на начин и по 

поступку предвиђеном за избор председника 

Скупштине, на самој седници Скупштине 

приступило се спровођењу поступка разрешења 

председника Скупштине сходно члану 18-21 
Пословника Скупштине општине. 

Чл. 18. ст. 1. Пословника прописано је да се 

тајно гласање за избор председника Скупштине, 

врши гласачки одбор који је  Скупштина је 

именовала и који је спровео поступак тајног 

гласања за разрешење председника Скупштине. 

Након завршеног гласања сачињен је писмени 

записник гласачког одбора који је прочитан на 

седници Скупштине а у којем је утврђено да је за 

разрешење са функције председника Скупштине 

гласало 25 одборника. 
 

      Имајући у виду напред изнето донето је 

решење као у диспозитиву. 
  

III 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог решења може се поднети 

тужба Управном суду Србије  у року од тридесет 

дана од дана достављања решења. 
 

IV 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-106/II-15 
Датум:  18.09.2015.г. 
Шид  

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
             Дејан Булатовић 
 
 
 
 
 

 На основу члана 32. тачка 10. и 38. ст. 3. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број 129/2007 ), члана 196. ст. 3. Закона о општем 

управном поступку ( “Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 

31/01 и “Сл. гласник РС”  бр. 30/10) и члана 40. 
тачка 11. 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  

18.09.2015. године  донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ ШИД 
 

I 
 БИРА СЕ  на функцију председника 

Скупштине општине :  
 

  1. Наташа Цвјетковић, професор разредне 

наставе из Шида, Бранка Радичевића 64 , 

     
  2. Мандат именованој почиње да тече од    

19.09.2015.г и траје до истека мандата Скупштине 

општине Шид. 
 

II 
О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење решења 
садржан је у члану 32. тачка 10. и  38. ст. 3. Закона 

о локалној самоуправи  ( ,,Службени гласник РС“ 

број 129/07 ), члана 196. ст. 3. Закона о општем 

управном поступку ( “Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 

31/01 и “Сл. гласник РС”  бр. 30/10) и члану 40.  

тачка 11. Статута општине Шид (,,Службени лист 

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

«Службени лист општине Шид» број 3/13). 
       Одредбом  члана 32. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи и чланом 40. тачка 11 Статута 

општине Шид предвиђено је да Скупштина 

општине у складу са законом бира и разрешава 

председника Скупштине и заменика председника 

Скупштине, док је одредбом члана 38. ст. 3. Закона 

о локалној самоуправи и чланом 49.  став 3. 

Статута општине Шид предвиђено да се 

председник Скупштине , на предлог најмање 1/3 

одборника, бира из реда одборника, на време од 4 

године, тајним гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника Скупштине општине. 
 Одредбом члана 196. ст. 3. Закона о општем 

управном поступку, прописано је да писмено 
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решење садржи: увод, диспозитив ( изреку), 

образложење, упутство о правном средству, назив 

органа са бројем и датумом решења, потпис 

службеног лица и печат органа.  
 Писменим поднеском путем писарнице 

Општинске управе општине Шид дана 03.09.2015.г 

група од 15 одборника поднела  предлог број 06-
89/II-07 за заказивање седнице Скупштине по 

члану 70 и 73. Пословника Скупштине општине 

Шид председнику Скупштине, са предлогом 

дневног реда, у којем се између осталог предлаже 

као друга тачка разматрање предлога за избор 

председника СО Шид и иста група одборника је 

поднела истог дана предлог број: 02-34/II-07 за  

избор председника Скупштине општине Шид. 

Сходно чл. 18. ст. 1. Пословника прописано је да 

тајно гласање за избор председника Скупштине 

врши гласачки одбор, кога је именовала 

Скупштина и који је спровео поступак тајног 

гласања за разрешење председника Скупштине. 

Након гласања сачињен је писмени записник који 

је прочитан на седници Скупштине а у којем је 

утврђено да је за избор Наташе Цвјетковић на 

функцију председника Скупштине гласало 28 

одборника. 
      Имајући у виду напред изнето донета је 

одлука као у диспозитиву.  
 

III 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 
 

IV 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог решења може се поднети 

тужба Управном суду Србије  у року од тридесет 

дана од дана достављања решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011- 107 /II-15 
Датум: 18.09.2015.г. 
Шид 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
             Дејан Булатовић 
 
               
  
 
 
 

 На основу члана 50. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 ), 
члана 196. ст. 3. Закона о општем управном 

поступку ( “Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. 

гласник РС”  бр. 30/10) и члана 66. ст. 1. 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  18. септембра 2015. године  

донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О РАЗРЕШЕЊУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

ОПШТИНЕ ШИД 
 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ  функције заменика 

председника Општине Шид:  
 
1. Срђан Малешевић из Шида, дипл. инг. 

пољопривреде, пре истека мандата, почев од 

18.09.2015.г. 
 

II 
О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење решења 
садржан је у члану 50. ст. 2. Закона о локалној 

самоуправи  (,,Службени гласник РС“ број 129/07 ) 

и члану 66. ст. 1. Статута општине Шид 

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

19/10-исправка, 5/12 и «Службени лист општине 

Шид број 3/13). 
      Одредбом  члана 50. ст. 2. Закона о 

локалној самоуправи и чл. 66. ст. 1. Статута 

општине је предвиђено да заменик председника 

општине, односно члан општинског већа, могу 

бити разрешени пре истека времена на које су 

бирани, на предлог председника Oпштине или 

најмање једне трећине одборника, на исти начин на 

који су изабрани.  
 Одредбом члана 196. ст. 3. Закона о општем 

управном поступку, прописано је да писмено 

решење садржи: увод, диспозитив ( изреку), 

образложење, упутство о правном средству, назив 

органа са бројем и датумом решења, потпис 

службеног лица и печат органа.  
 Писменим поднеском путем писарнице 

Општинске управе општине Шид дана 

03.09.2015.г. група од 15 одборника поднела је 

председнику Скупштине предлог број 06-89/II-07 
за заказивање седнице Скупштине по члану 70. и 
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73. Пословника Скупштине општине Шид као и 

предлог за допуну дневног реда број: 02-36/II-07 од 

17.09.2015.г. на основу члана 80. Пословника под 

тачком разрешење заменика председника Општине 

Срђана Малешевића из Шида. 
 Скупштина општине је након усвајања 

допуне дневног рдда приступила поступку 

разрешења заменика председника Oпштине, на 

основу члана 150. Пословника Скупштине 

именујући Комисију за избор извршних органа 

Општине . 
 Именована Комисија је спровела поступак 

тајног гласања за разрешење заменика председника 

Општине.   
 Одредбом члана 159. ст. 1. Пословника 

Скупштине предвиђено је да заменик председника 

Oпштине, односно члан Општинског већа, могу 

бити разрешени пре истека времена на које су 

бирани, на предлог председника Општине или 

најмање једне трећине одборника, на исти начин на 

који су изабрани. 
 Комисија је након завршеног тајног 

гласања јавно на седници Скупштине прочитала 

писмени записник о резултатима гласања, те је 

констатовала да је за разрешење заменика 

председника општине Шид гласало 26 одборника.  
 Имајући у виду напред изнето, донето је 

решење као у диспозитиву. 
 

III 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог решења може се поднети 

тужба Управном суду Србије  у року од тридесет 

дана од дана достављања решења. 
 

IV 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011- 108/II-15 
Датум:  18.09.2015.г. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 
 
 
 
 

 На основу члана 32. тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/2007  ), члана 196. став3. Закона о општем 

управном поступку(Сл.лист СРЈ“ број  33/97 и 

31/01 и „ Сл. Гласник РС“ броЈ 30/10)  и члана 40. 
став 1. тачка 13. и члана 66. 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  18.09.  2015. године  донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД 
ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА 

 
I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности   чланови 

Општинског већа општине Шид и то:  
 
1.ДЕЈАН ЛОГАРУШИЋ,из Шида, Васе Стајића 

број 7,  са  18. 09. 2015. године. 
 
2. СТЕВАНОВИЋ ЂОРЂЕ,  из Шида, Мирослава 

Антића број 7,  са 18. 09. 2015. године.  
 
3.ЉИЉАНА МАНДИЋ, из Вашице, Лењинова број 

37, са 18. 09. 2015. године.  
  

О б р а з л о ж е њ е 
         Правни основ за доношење решења садржан 

је у члану 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 

129/07)члану 196. став 3. Закона о општем 

управном поступку(Сл.лист СРЈ“ број  33/97 и 

31/01 и „ Сл. Гласник РС“ броЈ 30/10) и члану 40. 

став 1. тачка 13. и члана  66. Статута општине Шид 

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

19/10-исправка, 5/12 и «Службени лист општине 

Шид број 3/13). 
      Одредбом  члана 32. став 1. тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да скупштина 

општине у складу са законом  бира и разрешава 

председника општине, и на предлог председника 

општине бира заменика општине и чланове 

општинског већа. 
 Одредбом члана 40.  став 1. тачка 13. 

Статута општине Шид прописано је да  скупштина 

општине у складу са законом  бира и разрешава 

председника општине, и на предлог председника 
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општине бира заменика општине и чланове 

општинског већа. 
 Одредбом члана 66. Статута општине Шид  

(„Сл. лист општина Срема“ број: 20/08, 19/10–

исправка, 5/12 и „Сл. лист општине Шид“ број: 

3/13),прописано је да члан Општинског већа, може 

бити разрешен  пре истека времена на које је биран 

на предлог 1/3 одборника . 
 Одредбом  члана  196. став 3. Закона о 

општем управном поступку(Сл.лист СРЈ“ број  

33/97 и 31/01 и „ Сл. Гласник РС“ броЈ 30/10), 

прописано је да писмено Решење садржи:увод, 

диспозитив(изреку), образложење, упутство о 

правном средству, назив органа са бројем и 

датумом решења , потпис службеног лица и печат 

органа. 
 С обзиром да је путем писарнице 

Општинске управе општине Шид дана 03.09.2015.г 

група од 15 одборника поднела  предлог за 

разрешење чланова Општинског већа  општине 

Шид  број: 02-35 II-15, због недовољне активности 

у раду  Општинског већа,  приступило се 
разрешењу именованих. 
 Скупштина општине је у складу са чланом 

150. Пословника Скупштине општине Шид 

именовала Комисију за избор извршних органа 

која је спровела поступак тајног гласања за 

разрешење чланова Општинског већа општине 

Шид, тајним путем. 
 Након завршеног гласања, сачињен је  

Записник, који је јавно прочитан и констатовано је   

да је за разрешење  чланова Општинског већа 

општине Шид гласало 25 одборника.  
      Имајући у виду напред изнето донето је 

Решење  као у диспозитиву.  
 

II 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 Против овог решења може се поднети 

тужба Управном суду Србије  у року од тридесет 

дана од дана достављања решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-109/II-15 
Датум: 18.09.2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 На основу члана 32. став 1. тачка 12. , члана 
43. став 4. и став 6, члана 45. став 9. и члана 50. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број 129/2007 ), члана 40. став 1. тачка 13. и 

члана 66. став 2. 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 18. 

септембра 2015. године  донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О ИЗБОРУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ШИД 
 

I 
 БИРА СЕ на  функцију заменика 

председника Општине Шид:  
 
 1. Жељко Брестовачки механизатор из 

Ердевика,  
 

II 
 БИРАЈУ СЕ за чланове ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА: 
 1. Мирослав Смиљанић из Адашеваца који је 

члан на сталном раду, 
 2. Зоран Куртић предузетник из Шида и 
 3. Душан Ритан предузетник из Ердевика. 
  

III 
 Заменику председника Општине и 

члановима Општинског већа мандат почиње да 

тече од 19.09.2015.г. и траје  до истека мандата 

Скупштине општине Шид. 
             

IV 
О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење решења 
садржан је у члану 32. став 1. тачка 12., члану 43. 

ст. 4., члану 45. ст. 9. и члану 50. ст. 3. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 

129/07 ), члану 66. ст. 2. Статута општине Шид 

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

19/10-исправка, 5/12 и «Службени лист општине 

Шид број 3/13). 
  Одредбом  члана 32. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи као и чланом 40. 

став 1. тачка 13, Статута општине Шид предвиђено 

је да Скупштина општине у складу са законом бира 

и разрешава председника Општине и на предлог 
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председника Општине бира заменика председника 

Општине и чланове Општинског већа. 
 Одредбом члана 43. став 6. поменутог 

Закона предвиђено да су председник Општине и 

заменик председника Општине на сталном раду у  

Општини док је чланом 45. ст. 9 предвиђено да 

чланови Општинског већа могу бити на сталном 

раду у Општини.  
 Писменим поднеском путем писарнице 

Општинске управе општине Шид дана 

03.09.2015.г. група од 15 одборника поднела је 

председнику Скупштине предлог број 06-89/II-07 
за заказивање седнице Скупштине по члану 70. и 

73. Пословника Скупштине општине Шид са 

предлогом за дневни ред. 
 Одредбом члана 159. ст. 1. Пословника 

Скупштине предвиђено је да заменик председника 

Oпштине, односно члан Општинског већа, могу 

бити разрешени пре истека времена на које су 

бирани, на предлог председника Општине или 

најмање једне трећине одборника, на исти начин на 

који су изабрани. 
 На седници Скупштине именована је 

Комисија за избор извршних органа Општине која 

је спровела поступак тајног гласања за избор 

заменика председника Општине и чланова 

Општинског већа.  
 Комисија је након завршеног тајног 

гласања, јавно на седници Скупштине прочитала 

писмени записник о резултатима гласања, те је 

констатовала да је за избор заменика председника 

општине Шид и чланове Општинског већа гласало 

26 одборника.  
      Имајући у виду напред изнето донето је 

решење као у диспозитиву. 
 
   V 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011- 110/II-15 
Датум:  18.09.2015. 
Шид  

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић                                                             

             
 
 
 

 На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број: 129/07),члана 196. став 3. Закона о општем 

управном поступку („Сл. гласник СРЈ“ број 33/97 и 

31/01, „Сл. Гласник РС“ број 30/2010),  члана 18. 

став 1. Закона о јавним службама(„ Сл. Гласник 

РС“ број 42/91, 71/94 и 79/2005) и  члана 40. став 1. 

тачка 10. Статута општине Шид («Сл. лист 

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

Скупштина општине Шид  је на седници одржаној  

18. септембра 2015. године, донела следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И 

СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“ 

ШИД 
 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ ВЛАДА КОЛАР, из 

Шида, са функције директора Установе за физичку 

културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид , 
пре истека мандата,  са 18. септембром 2015. 
године. 

 
II 

О б р а з л о ж е њ е 
 Група одборника поднела је писмени захтев 

председнику Скупштине општине Шид  за 

заказивање седнице Скупштине у складу са чланом 

70. и 73. Пословника Скупштине општине број:06-
89/II-15 од 03.09.2015. године, у оквиру којег 

предлажу као тачку да се на дневном реду разматра 

разрешење директора Установе за физичку културу 

и спортску рекреацију „Партизан“ Шид као и 

предлог за именовање директора наведене 

установе.  
 Одредбом члана 196. став 3. Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник СРЈ“ 

број 33/97 и 31/01, „Сл. Гласник РС“ број 30/2010) 

прописано је да писмено решење садржи, увод, 

диспозитив (изреку), образложење, упутство о 

правном средству, назив органа са бројем и 

датумом решења, потпис службеног лица и печат 

органа. 
 Одредбом члана 18. Закона о јавним 

службама („ Сл. Гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 

79/2005) прописано је да директора установе 

разрешава и именује оснивач по спровођењу јавног 

конкурса. 



 
 
Број 14                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               петак 18. септембар 2015. 
 

7 

 

 Одредбом члана 40. став 1. тачка 10 Статута 

општине Шид (“Сл. Лист општина Срема” број: 

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

Шид” број: 3/13) прописано је да Скупштина 

општине, у складу са Законом разрешава и именује 

директора установе чији је она оснивач.  
 Имајући у виду напред наведено донето је 

решење као у диспозитиву.   
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овога решења може се поднети 

тужба Управном суду Србије у Београду, у року од 

тридесет дана од дана  достављања решења.   
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном листу 

општине Шид”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-111/II-15 
Датум: 18. септембар 2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић            

 
 
 На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

број: 129/07), члана 18. став 1. Закона о јавним 

службама(„ Сл. Гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 

79/2005) и  члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број: 

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

општине Шид“ број 3/13),  Скупштина општине 

Шид  је на седници одржаној  18. септембра 2015. 

године, донела следеће 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ 

„ПАРТИЗАН“ ШИД 
 

I 
 ИМЕНУЈЕ СЕ ДРАГАН ЈАНДРИЋ, из 

Шида, на функцију вршиоца дужности директора 

Установе за физичку културу и спортску 

рекреацију „Партизан“ Шид, на период до 6 

месеци , почев од 19.09.2015. године. 
 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу општине Шид ». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-112/II-15 
Датум: 18. септембар 2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 

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

члана 13. став 2.,  члана 17.   Закона  о јавним 

предузећима  («Сл. гласник РС» број 119/2012) 
члана 196. Став 3. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник СРЈ“ број 33/97 и 31/01, 

„Сл. гласник РС“ број 30/2010), члана 32. Став 1. 

тачка 20. 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“ број 3/13), Скупштина 

општине Шид на седници одржаноj  дана 

18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ 

УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ОПШТИНЕ ШИД    
  
I 

РАЗРЕШАВА СЕ ДРАГАН ГУТИЋ, из 

Шида, са дужности председника Надзорног одбора 

Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине Шид, пре истека мандата са 18. 

септембром 2015. године.  
 

II 
О б р а з л о ж е њ е 

 Група одборника поднела је писмени захтев 

председнику Скупштине општине Шид  за 

заказивање седнице Скупштине у складу са чланом 

70. и 73. Пословника Скупштине општине број:06-
89/II-15 од 03.09.2015. године и предлог за 

разрешење председника надзорног одбора 

наведеног предузећа  број: 023-45/ II-15  у оквиру 

којег предлажу као тачку да се на дневном реду 

разматра разрешење председника надзорног одбора 

наведеног предузећа Драгана Гутића и  као и 

предлог за именовање новог председника 

надзорног одбора.  
 Одредбом члана 17. Закона о јавним 
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предузећима («Сл. гласник РС» број 119/2012)  
прописано је да мандат председнику и члановима 

надзорног одбора престаје истеком периода на који 

су именовани, оставком или разрешењем.  
 Одредбом члана 196. Став 3. Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник СРЈ“ 

број 33/97 и 31/01, „Сл. Гласник РС“ број 30/2010) 

прописано је да писмено решење садржи, увод, 

диспозитив (изреку), образложење, упутство о 

правном средству, назив органа са бројем и 

датумом решења, потпис службеног лица и печат 

органа.  
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07) прописано је да Скупштина именује и 

разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији је 

оснивач. 
 Одредбом члана 40. став 1. тачка 10 Статута 

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

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

Шид” број: 3/13) прописано је да Скупштина 

општине, у складу са Законом разрешава и именује 

надзорни одбор јавних предузећа чији је оснивач.   
 Предлагач је у усменом образложењу на 

самој седници Скупштине предложио да се 

досадашњи председник надзорног одбора разреши 

наведене дужности због недовољног залагања у 

раду наведеног надзорног одбора  јавног 

предузећа.  
   
 Имајући у виду напред наведено донето је 

решење као у диспозитиву.  
 

III 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 

IV 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор пред Управним судом Србије у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

овог Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-113/II-15 
Датум: 18.09.2015.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

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

члана 13. став 2.,  a у вези члана 16.  и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. 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 18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА СТАМБЕНЕ 

УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ОПШТИНЕ ШИД    
  
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Стеван Милутиновић, дип. 

грађ. инжењер, из Шида,  на дужност председника 

Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене 

услуге и грађевинско земљиште општине  Шид, 

почев од 19. септембра 2015. године.  
 

II 
Именовани из тачке 1. овог Решења 

именује се на период до истека мандата Надзорног 

одбора Јавног предузећа за стамбене услуге и 

грађевинско земљиште општине Шид. 
 

III 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-115/II-15 
Датум: 18.09.2015.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

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

члана 13. став 2.,  члана 17.   Закона  о јавним 

предузећима  («Сл. гласник РС» број 119/2012) 
члана 196. Став 3. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник СРЈ“ број 33/97 и 31/01, 

„Сл. гласник РС“ број 30/2010), члана 32. Став 1. 

тачка 20. 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“ број 3/13), Скупштина 

општине Шид на седници одржаноj  дана 

18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ШИД    
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I 
РАЗРЕШАВА СЕ СЛАВОЉУБ 

СТЕВАНЧЕВИЋ, из Шида, са дужности члана 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Стандард“  Шид, пре истека мандата са 18. 

септембром 2015. године.  
 

II 
О б р а з л о ж е њ е 

 Група одборника поднела је писмени захтев 

председнику Скупштине општине Шид  за 

заказивање седнице Скупштине у складу са чланом 

70. и 73. Пословника Скупштине општине број:06-
89/II-15 од 03.09.2015. године и предлог за 

разрешење председника надзорног одбора 

наведеног предузећа  број: 023-46/ II-15  у оквиру 

којег предлажу као тачку да се на дневном реду 

разматра разрешење члана надзорног одбора 

наведеног предузећа Славољуба Стеванчевића и  

као и предлог за именовање новог члана надзорног 

одбора.  
 Одредбом члана 17. Закона о јавним 

предузећима («Сл. гласник РС» број 119/2012)  
прописано је да мандат председнику и члановима 

надзорног одбора престаје истеком периода на који 

су именовани, оставком или разрешењем.  
 Одредбом члана 196. Став 3. Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник СРЈ“ 

број 33/97 и 31/01, „Сл. Гласник РС“ број 30/2010) 

прописано је да писмено решење садржи, увод, 

диспозитив (изреку), образложење, упутство о 

правном средству, назив органа са бројем и 

датумом решења, потпис службеног лица и печат 

органа.  
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07) прописано је да Скупштина именује и 

разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији је 

оснивач. 
 Одредбом члана 40. став 1. тачка 10 Статута 

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

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

Шид” број: 3/13) прописано је да Скупштина 

општине, у складу са Законом разрешава и именује 

надзорни одбор јавних предузећа чији је оснивач.   
 Предлагач је у усменом образложењу на 

самој седници Скупштине предложио да се 

досадашњи члан надзорног одбора разреши 

наведене дужности због недовољног залагања у 

раду наведеног надзорног одбора  јавног 

предузећа.  
   
 Имајући у виду напред наведено донето је 

решење као у диспозитиву.  
 

III 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

IV 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор пред Управним судом Србије у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

овог Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-116/II-15 
Датум: 18.09.2015.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

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

члана 13. став 2.,  a у вези члана 16.  и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. 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 18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“  ШИД    
  
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир Жарков, мастер 

инжењер саобраћаја, из Беркасова,  на дужност 

члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Стандард“ Шид, почев од 19. септембра 

2015. године.  
 

II 
Именовани из тачке 1. овог Решења 

именује се на период до истека мандата Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ 

Шид. 
 

III 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-117/II-15 
Датум: 18.09.2015.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 
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 На основу одредбе члана 12. став 2. и 3., 

члана 13. став 2.,  члана 17.   Закона  о јавним 

предузећима  («Сл. гласник РС» број 119/2012) 
члана 196. Став 3. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник СРЈ“ број 33/97 и 31/01, 

„Сл. гласник РС“ број 30/2010), члана 32. Став 1. 

тачка 20. 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“ број 3/13), Скупштина 

општине Шид на седници одржаноj  дана 

18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“  ШИД    
  
I 

РАЗРЕШАВА СЕ МИЛОВАН 

ГРОЗДАНИЋ, из Шида, са дужности председника 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ Шид, пре истека мандата са 18. 

септембром 2015. године.  
 

II 
О б р а з л о ж е њ е 

 Група одборника поднела је писмени захтев 

председнику Скупштине општине Шид  за 

заказивање седнице Скупштине у складу са чланом 

70. и 73. Пословника Скупштине општине број:06-
89/II-15 од 03.09.2015. године и предлог за 

разрешење председника надзорног одбора 

наведеног предузећа  број: 023-47/ II-15  у оквиру 

којег предлажу као тачку да се на дневном реду 

разматра разрешење председника надзорног одбора 

наведеног предузећа Милована Грозданића и  као и 

предлог за именовање новог председника 

надзорног одбора.  
 Одредбом члана 17. Закона о јавним 

предузећима («Сл. гласник РС» број 119/2012)  
прописано је да мандат председнику и члановима 

надзорног одбора престаје истеком периода на који 

су именовани, оставком или разрешењем.  
 Одредбом члана 196. Став 3. Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник СРЈ“ 

број 33/97 и 31/01, „Сл. Гласник РС“ број 30/2010) 

прописано је да писмено решење садржи, увод, 

диспозитив (изреку), образложење, упутство о 

правном средству, назив органа са бројем и 

датумом решења, потпис службеног лица и печат 

органа.  
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07) прописано је да Скупштина именује и 

разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији је 

оснивач. 
 Одредбом члана 40. став 1. тачка 10 Статута 

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

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

Шид” број: 3/13) прописано је да Скупштина 

општине, у складу са Законом разрешава и именује 

надзорни одбор јавних предузећа чији је оснивач.   
 Предлагач је у усменом образложењу на 

самој седници Скупштине предложио да се 

досадашњи председник надзорног одбора разреши 

наведене дужности због недовољног залагања у 

раду наведеног надзорног одбора  јавног 

предузећа.  
   
 Имајући у виду напред наведено донето је 

решење као у диспозитиву. 
 

III 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 

IV 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор пред Управним судом Србије у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

овог Решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-118/II-15 
Датум: 18.09.2015.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

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

члана 13. став 2.,  a у вези члана 16.  и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. 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 18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“  ШИД    
  
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Виолета Цолнер, дип. 

инжењер пољопривреде, смер агро-економски, из 
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Батроваца,  на дужност председника Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Шид, почев од 19. септембра 2015. године.  
 

II 
Именовани из тачке 1. овог Решења 

именује се на период до истека мандата Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Шид. 
III 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-119/II-15 
Датум: 18.09.2015.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

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

члана 13. став 2.,  и  члана 17. Закона  о јавним 

предузећима  («Сл. гласник РС» број 119/2012), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

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

196. став 3. Закона о општем у правном поступку 

(„Сл. лист СРЈ“ број:33/97 и 31/01 и „Сл. гласник 

РС“ 30/10)  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 18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  „ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ“ ШИД    
  
I 

РАЗРЕШАВА СЕ  Предраг Мишковић, 

дипломирани машински инжењер из Шида, 

Омладинска бр. 5 са дужности председника 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за 

урбанизам“ Шид, из реда локалне самоуправе, због 

поднете оставке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење Решења 

разрешењу председника Надзорног одбора Јавног 

предузећа „Завод за урбанизам“ Шид , прописан је 

у  члану 17. Закона о јавним предузећима («Сл. 

гласник РС» број 119/2012), у коме је наведено  да 

мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем. 
 Одредбом члана 196. Став 3. Закона о 

општем управном поступку („Сл. гласник СРЈ“ 

број 33/97 и 31/01, „Сл. Гласник РС“ број 30/2010) 

прописано је да писмено решење садржи, увод, 

диспозитив (изреку), образложење, упутство о 

правном средству, назив органа са бројем и 

датумом решења, потпис службеног лица и печат 

органа.  
 Одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07) прописано је да Скупштина именује и 

разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији је 

оснивач.  
 Одредбом члана 40. став 1. тачка 10 Статута 

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

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

Шид” број: 3/13) прописано је да Скупштина 

општине, у складу са Законом разрешава и именује 

надзорни одбор јавних предузећа чији је оснивач.   
 Председник Надзорног одбора „Завод за 

урбанизам“ Предраг Мишковић дана 28. августа 

2015. године, поднео је писмену оставку на 

дужности председника наведеног предузећа. 
 
 На основу напред наведеног одлучено је 

као у диспозитиву овог Решења. 
 

II 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор пред Управним судом Србије у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

овог Решења. 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине 

Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-120/II-15 
Датум: 18.09.2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 
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 На основу одредбе члана 12. став 2. и 3., 

члана 13. став 2.,  a у вези члана 16.  и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. 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 18.09.2015. донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  „ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ“ ШИД    
  
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Дарко Бобаљ, професор 

географије, из Бикић Дола,  на дужност 

председника Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Завод за урбанизам“ Шид, почев од 19. септембра 

2015. године.  
 

II 
Именовани из тачке 1. овог Решења 

именује се на период до истека мандата Надзорног 

одбора Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ 

Шид. 
 

III 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-121/II-15 
Датум: 18.09.2015.  
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 

129/2007, 54/2011, 56/2008 и 34/2010), члана 43. 

став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број 129/07),  члана 55. став 1. 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 18.09. 2015. године 

донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД. 
 

I 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је следећем одборнику 

Скупштине општине Шид престао мандат: 
1. Жељку Брестовачком, због преузимања 

функције која је, у складу са Законом, 

неспојива са функцијом одборника.  
  

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“. 
 

III 
 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број:011-122/II-15 
Датум:18.09.2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 

129/2007, 54/2011, 56/2008 и 34/2010), члана 32. 

став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број 129/07),  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) 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

18.09. 2015. године донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   
О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 
 
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је следећем одборнику 

Скупштине општине Шид престао мандат: 
 

1. Александри Шпановић, због поднете 

оставке.  
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II 
 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“. 
 

III 
 Против овог Решења може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број:011-114/II-15 
Датум:18.09.2015. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Наташа Цвјетковић 

 
 На основу члана 59. став 1. тачка 8. 

Статута општине Шид („Сл. лист општина Срема 

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

општине Шид број: 3/13) и члана 20. став 1. тачка 

8. Одлуке о Општинском већу („Сл. лист општина 

Срема“ број: 25/08), а у вези члана 12.Закона о 

управљању миграцијама(„Сл. лист Републике 

Србије број:107/12) Општинско веће општине 

Шид, на седници одржаној 07.09.2015. године 

донело је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање  

миграцијама и трајна решења, ради решавања 

проблема избеглих,  интерно расељених лица и 

повратника на територији општине Шид,као и 

обављања послова  у области управљања 

миграцијама,у складу са законом 
 

II 
У Савет се именују: 
     За председника:  

- Ивица Јовић, повереник за избеглице и 

миграције општине Шид и секретар 

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

Шид 

- Влајко Манојловић, координатор НЗС 

испостава Шид 
- Ђорђе Томић,  помоћник председника 

општине 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 
За секретара: 
- Душица Полетан, извршилац за прихват 

избеглица и администратвино техничке 

послове у Одељењу за општу управу 
 

III 
 Задатак Савета је да осмисли и припреми 

стратешке и акционе планове за решавање 

проблема избеглих, интерно расељених лица и 

повратника нa територији општине Шид у 

сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 

миграције Републике Србије, те да по доношењу 

наведених докумената од стране надлежних 

органа општине, прати и реализује њихово 

спровођење. 
            Савет такође прати и извештава 

Комесаријат за избеглице и миграције Републике 

Србије о миграцијама на територији локалне 

самоуправе,предлаже програме,мере и планове 

активности које треба предузети ради ефикасног 

управљања миграцијама на територији исте и 

обавља друге послове у области управљања 

миграцијама,у складу са законом. 
 

IV 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном лист 

општине Шид“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:02-32/III-15 
Дана:07.09.2015.  
Шид                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић
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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 


