
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном 

земљишту (Службени гласник Републике Србије 

бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и 

члана 15. тачка 21. и члана 40. тачка 7. Статута 

Општине Шид (Службени лист Општине Шид 

број:18/15-пречишћен текст), Скупштина Општине 

на седници одржаној дана 06. новембар 2017. 

донела је: 

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ 

ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ШИД К.О. 

МОРОВИЋ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се спровођење комасације 

пољопривредног земљишта и премера 

грађевинског земљишта на подручју К.О. Моровић. 

 

Члан 2. 

Програм комасације – премера (комасациона маса) 

су сва земљишта у подручју обухваћена 

катастарском општином Моровић (пољопривредна, 

шумска, грађевинска), у укупној површини од 

9250.8486 хектара, као и уређаји на тим 

земљиштима. 

 

Члан 3. 

Учесници комасације су власници односно 

корисници земљишта која су обухваћена 

комасационом масом и сва друга лица која на тим 

земљиштима имају стварна права или на закону 

заснован правни интерес. 

Власници односно корисници земљишта на 

подручју на којем се врши комасација земљишта 

морају дозволити приступ на своје земљиште 

стручњацима геодетских, водних, пољопривредних 

и других организација, ради обављања радова у 

вези уређења земљишта у поступку комасације. 

 

 

 

Члан 4. 

Комасацију земљишта, на основу Одлуке о 

спровођењу комасације у катастарској општини 

Моровић, спроводи Комисија за спровођење 

комасације коју посебним решењем именује 

Скупштина општине Шид. 

Поступак комасације на територији катастарске 

општине Моровић спроводиће се на основу Закона 

о пољопривредном земљишту, према Одлуци о 

доношењу Програма комасације земљишта у 

општини Шид К.О. Моровић који је донела 

Скупштина општине под бројем: 011-196/II-13 од 

27. децембра 2013.године и у складу са Начелима 

комасације која ће донети Скупштина општине 

Шид. 

 

Члан 5. 

Од дана објављивања Одлуке о спровођењу 

комасације у катастарској  

општини Моровић у „ Службеном листу општине 

Шид“, забрањује се изградња објеката и подизање 

вишегодишњих засада и усева у комасационом 

подручју. 

Власник односно корисник земљишта нема право 

накнаде за улагање у  

објекат или вишегодишњи засад и усев на 

земљишту из претходног става, уколико је та 

улагања извршио после дана објављивања Одлуке 

о спровођењу комасације. 

 

Члан 6. 

Комасација у катастарској општини Моровић 

финансираће се из  

средстава Општине Шид и средстава Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду,  водопривреду и 

шумарство АП Војводине. 

 

Члан 7. 

Финансијско пословање Комисије за спровођење 

комасације катастарске општине Моровић 

спроводиће Општинска управа Општине Шид – 

Одељење за финансије. 

Година V                                                                                                                                                                   Шид 

Број 17/2017                                                                                                            06. новембар 2017. година 
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Наредбодавац за извршење трошкова комасације 

јесте председник односно заменик председника 

Комисије, по овлашћењу Председника општине 

Шид. 

 

Члан 8. 

Након објављивања Одлуке о спровођењу 

комасације катастарске 

општине Моровић, Републички геодетски завод, 

Служба за катастар непокретности Шид, извршиће 

у катастру непокретности забележбу покретања 

поступка комасације. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука се сматра достављена свим 

власницима и корисницима  

земљишта у комасационом подручју и другим 

лицима која на тим земљиштима имају стварна 

права или на закону заснован правни интерес 

даном објављивања у „ Службеном листу општине 

Шид“. 

Ова Одлука истаћи ће се и на огласним таблама 

Општине Шид и месних  

заједница, на територији Општине Шид. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-231/II-17 

ДАТУМ: 06. новембар 2017. 

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору  

(„Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16), 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 

и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

Општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст),  а у вези тачке 7. 

Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, 

систему јавних служби, систему Аутономне 

Покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе  за 2017. годину („Службени гласник 

РС“ број: 61/17),  Скупштина Општине Шид, на 

седници одржаној  06. новембра  2017. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ 

БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ  ОБЛИЦИМА 

ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о  максималаном број запослених на 

неодређено време у организационим облицима 

општине Шид за  2017. годину («Сл. лист Општине 

Шид» број: 14/17) у члану 2. став 1. тачка 2.  

 «2. Председник општине 3». 

брише се. 

У наведеном члану став 1. тачка 3. која постаје 

тачка 2 мења се и гласи: 

«2. Општинска управа  93». 

У истом члану  став 1. досадашње тачке  4. до 17. 

постају тачке 3. до 16. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“, 

а објавиће се и на интернет страници општине 

Шид www.sid.rs. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

 Број: 011-232/II-17 

Дана: 06. новембар 2017. 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним 

предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 

15/16), члана 32. став 1.тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 

129/2007) и члана  40.став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид ( “Службени лист општине Шид” 

број: 18/15-пречишћени текст), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана 06. 

новембра 2017. године, донела је 

 

http://www.sid.rs/
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ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком регулише се поступак спровођења 

Јавног конкурса за избор директора јавног 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине 

Шид и то за: 

 

- Јавно комунално предузеће „Јавна расвета, 

услуге и одржавање“ Шид. 

 

Члан 2. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних  предузећа коју 

је образовала Скупштина општине посебном 

одлуком.  

 

Члан 3. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора из 

члана 1. ове Одлуке садржи следеће податке:  

1. о јавном предузећу, радном месту, 

условима за избор директора јавног предузећа, 

месту рада, стручној оспособљености, знањима и 

вештинама које се оцењују у изборном поступку и 

начину њихове провере, року у коме се подносе 

пријаве, податке о лицу задуженом за давање 

обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 

пријаве подносе и податке о доказима који се 

прилажу уз пријаву. 

Саставни део ове Одлуке је оглас о јавном 

конкурсу за наведено јавно предузеће из члана 1. 

ове Одлуке а  припремљен од стране Општинске 

управе - Одељења за скупштинске и правно-

стручне послове.   

 

Члан 4. 

Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора 

објављују се у “Службеном гласнику Републике 

Србије”  у року који не може бити дужи од 8 дана 

од дана доношења ове Одлуке,  у дневном листу 

„Дневник“ , у „Сл. листу општине Шид“ и на веб 

страници општине Шид: www.opstinasid.org. 

 

Члан 5. 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 

дана од дана објављивања Јавног конкурса у 

“Службеном гласнику Републике Србије”.  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба.  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-235/II-17 

Дана:  06.новембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД на основу 

Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа ''Јавна 

расвета, услуге и одржавање'' Шид ,  објављује  

 

Јавни конкурс 

 

за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање'' 

Шид 

 

I Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално 

предузеће послује под следећим пословним 

именом: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

“ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ” 

ШИД . Скраћено пословно име је ЈKП „Јавна 

расвета, услуге и одржавање“ Шид. Седиште 

Јавног комуналног предузећа  „Јавна расвета, 

услуге и одржавање'' Шид је у Шиду, улица Цара 

Лазара број 7.  

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа 

„Јавна расвета, услуге и одржавање'' Шид је: 

- 43.21 постављање електричних инсталација. 

II Радно место које се попуњава:  

- директор јавног предузећа 

Услови за именовање директора: За директора 

Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, 

услуге и одржавање“ Шид, може бити именовано 

лице које испуњава следеће услове: 

 1) да је пунолетно и пословно способно; 

 2) да има стечено високо образовање из 

друштвено-хуманистичких, односно техничко-

технолошких наука на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на 
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основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

 3) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање, 

 4) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима jавног предузећа; 

 5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

 6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

 7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

 8) да није осуђиван на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

 9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична дела, 

и то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи; 

 - обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; 

 - забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 

Општи услови за рад на радном месту: 

држављанство Републике Србије; да је учесник 

конкурса пунолетан и пословно способан; да 

учесник није осуђиван за кривично дело против 

привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности; да није изречена мера безбедности 

забране обављања делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 

се проверавају у изборном поступку:  досадашњи 

рад у истом или другом јавном предузећу, искуство 

на досадашњим руководећим радним местима, 

степен школске спреме кандидата који су 

конкурисали, провераваће се усмено и писмено. 

III Место рада: Шид,  улица Цара Лазара број 7. 

IV Рок за подношење пријаве : Пријава на јавни 

конкурс за избор директора јавног предузећа 

подноси се у року од 30 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“. 

V Лице задужено за давање обавештења о 

јавном конкурсу: Никола Тарајић, 022-719-142 и 

065-233-1171 

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Одељење 

за скупштинске и правно-стручне послове, 

канцеларија број 14, за Комисију за спровођење 

поступка за избор директора јавних предузећа, 

са назнаком „За јавни конкурс“, Карађорђева 2, 

Шид. 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 

конкурс: пријава са биографијом и наводима о 

досадашњем радном искуству; оригинал или 

оверена фотокопија уверења о држављанству; 

оверена фотокопија личне карте; оригинал или 

оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 

стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 

доказа о радном искуству од најмање пет година на 

пословима за које се захтева високо образовање; 

писани програм о намери остваривања повећања 

добити а у циљу развоја јавног предузећа, доказ о 

некажњавању и доказ да није изречена мера 

безбедности. 

VIII Место, дан и време када ће се обавити 

изборни поступак: Са кандидатима чије су 

пријаве благовремене, потпуне, јасне,  уз које су 

приложени сви потребни докази и који испуњавају 

услове прописане конкурсом, изборни поступак ће 

се обавити у просторијама Скупштине општине 

Шид, а о дану и времену ће кандидати бити 

благовремено обавештени. 

НАПОМЕНА: Радни однос за радно место 

директора Јавног комуналног преудзећа “Јавна 

расвета, услуге и одржавање“ Шид, заснива се 

на одређено време. 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 

или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази у оригиналу 

или овереној фотокопији (оверени код јавног 

бележника), биће одбачене. 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику 

РС“, дневном листу „Дневник“, у „Службеном 

листу општине Шид“ и на веб страници 

Општине Шид:www.opstinasid.org 

 

 

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

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

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

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

пречишћени текст) Скупштина општине Шид на 
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седници одржаноj дана 06. новембра  2017.године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПРИСУТНОСТИ И 

СУЗБИЈАЊЕ ГЕНЕТСКИ 

МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању и именовању Комисије за 

утврђивање присутности и сузбијање генетски 

модификованих организама на територији општине 

Шид  ( “Сл. лист општине Шид“, број: 15/16) у 

члану 12. став 1. речи: “10.000,00 

(десетхиљададинара) замењује се речима: 

„20.000,00 ( двадесетхиљададинара)”. 

 

Члан 2. 

Овa Oдлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-241/II/17 

Датум: 06. новембар 2017. 

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 

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

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

пречишћени текст) а у вези члана 38. став 1. Закона 

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

45/13), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  06. новембра 2017. године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

У Одлуци о образовању и именовању Савета за 

здравље општине Шид ( “Сл. лист општине Шид”, 

број: 13/13, 4/14, 12/14, 16/15 и 5/17)  у члану 2. 

став 1. алинеја 1. речи: „Зоран Харди“, замењују се 

речима: „Бојан Бибић“. 

 

II 
Мандат именованом члану траје до истека мандата 

Савета. 

 

III 

Овa Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „ Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
 

Број: 011-242/ II/17 

Датум: 06. новембар 2017. 

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” 

бр.129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 29. Закона 

о јавној својини (“Сл. гласник РС”бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014 и 104/2016 -др.закон и 108/2016), 

члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и 

члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

(“Сл. лист општине Шид”, бр. 18/2015-пречишћен 

текст) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана 06. новембра  2017. године , доноси 

 

О Д Л У К У 

О OТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ У К.О. БИНГУЛА 

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине Општине Шид и 

то: парцела уписана у Лист непокретности број: 78 

К.О. Бингула, кат. парц. бр. 3/1 – Њива 1. класе 

повр. 6а 65 м2, у ул. Стевана Шарца;  

Парцела уписана у Лист непокретности број: 86 

К.О. Бингула, кат. парц. бр. 3/2 – Њива 1. класе 

повр. 27а 11 м2, Стевана Шарца, непосредном 

погодбом. 

 

Члан 2. 

На основу Процене тржишне вредности издане од 

Министарства финансија-пореска управа-

Регионално одељење Нови Сад, Филијала Шид 

број: 237-464-08-00004/2017-12СО2 од 24.04.2017. 

године, процењена укупна тржишна вредност 
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непокретности уписана у ЛН бр.78 К.О. Бингулаиз 

члана 1. став 1. ове Одлуке износи 133.000,00 

динара, а на основу Процене тржишне вредности 

издане од Одељења за Локалну пореску 

администрацију Општине Шид број: 436-26-

IV/04/21/2017 од 04.04.2017. године, процењена 

укупна тржишна вредност непокретности уписана 

у ЛН бр.86 К.О. Бингулаиз члана 1. став 2. ове 

Одлуке износи 406.650,00 динара. 

 

Члан 3. 

Обавезујe се Станковић Душан из Бингуле ул. 

Стевана Шарца бр. 59 да са Општином Шид по 

правноснажности ове Одлуке закључи уговор о 

отуђењу непокретности.  

 

Члан 4. 

Oвлашћује се председник општине Шид, Предраг 

Вуковић да у име Општине Шид потпише уговор о 

отуђењу непокретности из јавне својине Општине 

Шид.. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-244/II-17 

Датум: 06. новембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” 

бр.129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 29. Закона 

о јавној својини (“Сл. гласник РС”бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014 и 104/2016 -др.закон и 108/2016), 

члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. 

Гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и 

члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

(“Сл. Лист општине Шид”, бр. 18/2015-пречишћен 

текст) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана 06. новембра 2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О OТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ У К.О. ПРИВИНА ГЛАВА 

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

земљиштe у јавној својини, кат. парц. бр. 278. лист 

непокретности број: 910. К.О. Привина Глава, 

улица ЈНА бр. 38.  –  површ. 6а 75 м2 - Земљиште 

под зградом објектом, на основу јавне лицитације. 

 

Члан 2. 

На основу Процене тржишне вредности издане од 

Одељења за Локалну пореску администрацију 

Општине Шид број: 43-1-78/2017 од 04.09.2017. 

године, процењена укупна тржишна вредност 

непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 

101.250,00 динара. 

 

Члан 3. 

Обавезује се Арбутина Јовица из Шида ул. Ђуре 

Даничића бр. 21 да са Општином Шид по 

правноснажности ове Одлуке закључи уговор о 

отуђењу непокретности.  

 

Члан 4. 

Oвлашћује се председник општине Шид, Предраг 

Вуковић да у име Општине Шид потпише уговор о 

отуђењу непокретности из јавне својине Општине 

Шид. 

 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-253/II-17 

Датум: 06.новембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” 

бр.129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 29. став 2 и  

члана 30. тачка 2 Закона о јавној својини (“Сл. 

гласник РС”бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 

104/2016 -др.закон и 108/2016), и члана 40. став 1. 
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тачка 7. Статута општине Шид (“Сл. Лист општине 

Шид”, бр. 18/2015-пречишћен текст) Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана 06. 

новембра 2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О РАЗМЕНИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ У 

К.О. ШИД 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ ПРЕДЛОГ општинског 

Правобраниоца, за покретање поступка размене 

парцеле па се врши размена кат. парц. бр. 7739/1 

површине 8а 20м2 Њива 1. класе која је уписана у 

Лист непокретности бр. 5312 К.О. Шид, и која се 

налази према планској документацији општине 

Шид, у блоку 92А који је предвиђен за 

индивидуалну стамбену изградњу, а у власништву 

је физичког лица Словаковић Борислава из Шида, 

ул. Јелене Ћетковић бр. 4. и кат. парц. бр. 2348, 

површине 6а 18м2, Њива 2. класе, уписане у Лист 

непокретности 6898 К.О. Шид, и које се налази у 

улици Матије Гупца у Шиду, а у јавној својини је 

Општине Шид. 

 

Члан 2. 

На основу Процене тржишне вредности издане од 

Одељења за локалну пореску администрацију 

Општинске управе Шид, број: 436-26-

IV/04/22/2017 од 04.04.2017. године процењене 

тржишне вредности непокретности из члана 1. ове 

Одлуке износи 721.600,00 динара за парцеле бр. 

7739/1 површине 8а 20м2; а за кат. парц. бр. 2348, 

површине 6а 18м2 543.840,00 динара. 

 

Разлику у износу од 177.760,00 динара, Општина 

Шид, обавезна је да уплати након склапања 

Уговора о размени парцела-земљишта. 

 

Члан 3. 

Обавезујe се Словаковић Борислав, из Шида, ул. 

Јелене Ћетковић бр. 4. да са Општином Шид по 

правноснажности ове Одлуке закључи уговор о 

размени парцела-земљишта.  

 

Члан 4. 

Oвлашћује се председник општине Шид, Предраг 

Вуковић да у име Општине Шид потпише уговор о 

размени парцела-земљишта. 

 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-245/II-17 

Датум: 06. новембар 2017. 

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” 

бр.129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 29. Закона 

о јавној својини (“Сл. гласник РС”бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014 и 104/2016 -др.закон и 108/2016), 

и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

(“Сл. Лист општине Шид”, бр. 18/2015-пречишћен 

текст) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана 06. новембра 2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О OТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-

ЛОКАЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ШИД У К.О. ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

пословни простор-локал бр. 2 приземље у Шиду, у 

ул. Карађорђева бр. 51. површине 29 м2, кат. парц. 

бр. 4090 уписано у Лист непокретности бр. 5991 

К.О. Шид, Кубурић Лидији из Сремске Митровице. 

 

Члан 2. 

Процењена тржишна вредност непокретности из 

члана 1. ове Одлуке износи 1,073.420,00 динара. а 

утврђена је на основу процене тржишне вредности 

издане од Одељења за локалну пореску 

администрацију Општине Шид број: 43-1-

IV/04/50/2017 од 02.06.2017. године.  

 

Члан 3. 

Обавезује се Кубурић Лидија из Сремске 

Митровице ул. Драгиње Никшић бр. 19 да са 

Општином Шид по правноснажности ове Одлуке 

закључи уговор о отуђењу непокретности.  

 

Члан 4. 
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Oвлашћује се председник општине Шид, Предраг 

Вуковић да у име oпштине Шид потпише уговор о 

отуђењу непокретности из јавне својине oпштине 

Шид. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-246/II-17 

Датум: 06. новeмбар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” 

бр.129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 29. Закона 

о јавној својини (“Сл. гласник РС”бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014 и 104/2016 -др.закон и 108/2016), 

члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. 

Гласник РС”, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и 

члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

(“Сл. лист општине Шид”, бр. 18/2015 - пречишћен 

текст) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана 06. новембра  2017. године, доноси 

 

О Д Л У К У  

О OТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ (ГАРАЖА) 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  ОПШТИНЕ ШИД, У  

К.О. ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

непокретности (гараже) и то: 

 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/5 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/6 површине 

16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 144.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/7 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/8 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/9 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/10 површине 

16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 144.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/11 површине 

16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 144.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/12 површине 

16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 144.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/13 површине 

19 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 171.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/14 површине 

17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 153.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 
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гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/15 површине 

19 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 171.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/16 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/17 површине 

20 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 180.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/18 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/19 површине 

14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 126.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/20 површине 

14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 126.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/21 површине 

13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 117.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/22 површине 

13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 117.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/23 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/24 површине 

14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 126.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/25 површине 

13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 117.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/26 површине 

14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 126.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/27 површине 

14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 126.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/28 површине 

13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 117.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/29 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/30 површине 

14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 126.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/31 површине 

13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 117.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 
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гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/32 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/33 површине 

13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 117.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/34 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/35 површине 

25 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 225.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/36 површине 

17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 153.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/37 површине 

17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 153.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/38 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/39 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/40 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/41 површине 

19 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 171.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/42 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/43 површине 

16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 144.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/44 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/45 површине 

15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 135.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/46 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/47 површине 

14 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 126.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/49 површине 

17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 153.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 
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гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/50 површине 

17 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 153.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/51 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/52 површине 

9 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 81.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/53 површине 

12 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 108.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/54 површине 

11 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 99.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/55 површине 

11 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 99.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/56 површине 

10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 90.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/57 површине 

22 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 198.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/58 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/59 површине 

16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 144.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/60 површине 

16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 144.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4149/61 површине 

18 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 162.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/110 

површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 144.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/134 

површине 11 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 99.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/135 

површине 10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 90.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/136 

површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 135.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/137 

површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 135.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 
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гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/138 

површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 135.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/139 

површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 135.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/141 

површине 8 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 72.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/142 

површине 13 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 117.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/143 

површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 135.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/144 

површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 135.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/145 

површине 15 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 135.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/148 

површине 10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 90.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/149 

површине 10 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 90.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 4753/150 

површине 16 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за 

почетну цену у износу од 144.000,00 динара, 

што је тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

гаража уписана на кат. парц. бр. 1309/1 површине 

58 м2. ЛН. бр. 6914 К.О. Шид, за почетну 

цену у износу од 522.000,00 динара, што је 

тржишна вредност предметног објекта 

утврђена на основу цене квадратног метра 

исте у првој зони од 9,000.00 динара. 

 

Члан 2. 

Процена тржишне вредности гаража у Шиду, је 

сачињена од Одељења за Локалну пореску 

администрацију општинске управе Општине Шид, 

и одређена на основу решења о утврђивању 

просечних цена квадратног метра непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на 

територији општине Шид број: 43-4/IV-16 од 

30.11.2016. године. 

 

Члан 3. 

Након ступања на снагу ове Одлуке расписаће се 

оглас ради лицитације гаража ближе наведених у 

члану 1. ове Одлуке. 

По спроведеном поступку лицитације 

најповољнији понуђачи се обавезују да закључе 

уговор везан за отуђење предметних 

непокретности (гаража). 

 

Члан 4. 

Oвлашћује се председник општине Шид, Предраг 

Вуковић да у име Општине Шид потпише уговор о 

отуђењу непокретности из јавне својине Општине 

Шид. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-247/II-17 

Датум: 06. новембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
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Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

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

основама система образовања и васпитања (“Сл. 

гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15)  

и члана 40. став 1. тачка 27. Статута Општине Шид 

( „Службени лист општине Шид“ број 18/15-

пречишћени текст) Скупштина  општине Шид, на 

седници одржаној  дана 06. новембра 2017. године, 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА  СЕ Годишњи Извештај о раду за радну 

2016/2017. годину Предшколске установе “Јелица 

Станивуковић Шиља” Шид, у складу са Одлуком 

Управног одбора број: 01-372-6/2017  од 

12.09.2017.године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном  доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-233/II-17 

Датум: 06. новембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

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

основама система образовања и васпитања (“Сл. 

гласник РС” број 72/09, 52/11,55/13, 35/15 и 68/15), 

члана 19. и члана 40. став 1. тачка 22. Статута 

Општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ 

број: 18/15-пречишћени текст) Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 06. 

новембра 2017. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА” ШИД 

ЗА РАДНУ 2017/2018 ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Јелица Станивуковић 

Шиља” Шид за радну 2017/2018. годину, у складу 

са Одлуком Управног одбора под бројем: 01-372-

7/2017  од 12.09.2017. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-234/II-17 

Датум, 06. новембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

предузећима («Сл. гласник РС» број: 15/16), члана 

32. став1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи 

(«Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 40. став 1.  

тачка 10. Статута општине Шид  „Сл. лист 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаној 06. 

новембра 2017. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

“ ШИД 

 

I 

У Решењу број: 011-270/II-16 од 23.11.2016.године 

мења се тачка I тако да сада гласи: мандат 

досадашњем вршиоцу дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и 

одржавање“ Шид Душану Ластићу, мастер 

менаџеру из Шида, траје до именовања директора 

наведеног јавног предузећа по спроведеном јавном 

конкурсу“. 
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II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-236/II-17 

Датум: 06. новембар 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС” , 

број: 129/2007), члана 46.став 1. Закона о јавним 

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

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 06. новембра 2017.године, 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Милан Јандрић, дипл. 

економиста, из Шида, Јелице Станивуковић 20/1 са 

функције директора Јавног предузећа „Завод за 

урбанизам“ Шид, са 30.09.2017.године, због истека 

мандата. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-237 /II-17 

Датум, 06. новембар 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 52. став 1., 4. и 5. 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  06. 

новембра  2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД  

ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Јандрић, дипл. економиста,  

из Шида, Јелице Станивуковић 20/1 на функцију 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

„Завод за урбанизам“ Шид, на период који не може 

бити дужи од 1 године, и то почев од 01.10.2017. 

године. 

  

II 

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у „Сл. листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-238 /II-17 

Датум, 06. новембар 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 129/07 

),) члана 141. став 1. Закона о општем управном 

поступку ( “Сл. гласник РС” број: 18/16), члана 18. 

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

РС“ број 42/91,  71/94, 79/05) и члана 40. став 1. 

тачка 10. Статута Општине Шид ( „Службени лист 

општине Шид“ број 18/15- пречишћени текст) 

Скупштина општине на седници одржаној  дана 06. 

новембра 2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ 

“ПАРТИЗАН” ШИД 
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I 

РАЗРЕШАВА СЕ Младен Арсеновић из Шида, са 

функције вршиоца дужности директора Установе 

за физичку културу и спортску рекреацију 

“Партизан” Шид, са 18.09.2017.године, због истека 

мандата. 

 

II 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о разрешењу 

вршиоца дужности директора Установе  за 

физичку културу и спортску рекреацију  

“Партизан” Шид садржан је у члану 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи  („Сл. 

гласник РС“ број 129/07 ), члану 141. став 1. Закона 

о општем управном поступку ( “Сл. гласник РС” 

број: 18/16), члану 18 став 1. Закона о јавним 

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

79/05) и члану 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст).  

Одредбом чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи као и Статутом општине Шид 

у члану 40. став 1. тачка 10. прописано је да 

Скупштина општине између осталог разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбом члана 141. став 1. Закона о општем 

управном поступку прописано је да Решење у 

писаном облику садржи увод, диспозитив (изреку), 

образложење, упутство о правном средству, потпис 

овлашћеног службеног лица и печат органа или 

други вид потврде о аутентичности. 

 

Одредбом члана 18. став 1. Закона о јавним 

службама утврђено је да директора установе 

именује и разрешава оснивач. 

С обзиром да је Младен Арсеновић из Шида, 

именован Решењем Скупштине општине број: 011-

193/II-16 од 29.09.2016.године, на функцију 

вршиоца дужности директора Установе  за 

физичку културу и спортску рекреацију  

“Партизан” Шид на период до 1 године , почев од 

19.09.2016.године и како је тај рок истекао 

18.09.2017.године донето је решење као у 

диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од тридесет дана од пријема 

решења. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-239/II-17 

Датум, 06. новембар 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 129/07 

),) члана 141. став 1. Закона о општем управном 

поступку ( “Сл. гласник РС” број: 18/16), члана 18. 

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

РС“ број 42/91,  71/94, 79/05) и члана 40. став 1. 

тачка 10. Статута Општине Шид ( „Службени лист 

општине Шид“ број 18/15- пречишћени текст) 

Скупштина општине на седници одржаној  дана 06. 

новембра 2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТСКУ 

РЕКРЕАЦИЈУ “ПАРТИЗАН” ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Ковачевић дипломирани 

менаџер из Шида, Масарикова 75/12, на функцију  

директора Установе за физичку културу и спортску 

рекреацију “Партизаан” Шид, на период од четири 

године, почев од 06.11.2017.године. 

 

II 

Решење о именовању директора је коначно. 

Решење о именовању директора са образложењем 

се објављује у „Службеном листу општине Шид“ и 

на сајту општине Шид: www.sid.rs. 

 

 

III 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о именовању 

директора Установе  за физичку културу и 
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спортску рекреацију „Партизан” Шид садржан је у 

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

самоуправи  („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), члану 

141. став 1. Закона о општем управном поступку ( 

“Сл. гласник РС” број: 18/16), члану 18 став 1. 

Закона о јавним службама ( „Сл. гласник РС“ број 

42/91 ,71/94 и 79/05) и члану 40. став 1. тачка 10. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“ број 18/15- пречишћени текст).  

Одредбом чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи као и Статутом општине Шид 

у члану 40. став 1. тачка 10. прописано је да 

Скупштина општине између осталог именује 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбом члана 141. став 1. Закона о општем 

управном поступку прописано је да Решење у 

писаном облику садржи увод, диспозитив ( 

изреку), образложење, упутство о правном 

средству, потпис овлашћеног службеног лица и 

печат органа или други вид потврде о 

аутентичности. 

Одредбом члана 18. став 1. Закона о јавним 

службама утврђено је да директора установе 

именује и разрешава оснивач. 

С обзиром да је Младен Арсеновић из Шида, 

именован Решењем Скупштине општине број: 011-

193/II-16 од 29.09.2016.године, на функцију 

вршиоца дужности директора Установе  за 

физичку културу и спортску рекреацију  

“Партизан” Шид на период до 1 године , почев од 

19.09.2016.године и како је тај рок истекао 

18.09.2017.године донето је решење о његовом 

разрешењу са те функције. Општинско веће је дана 

04.10.2017.године донело Одлуку којом се  

овлашћује за новог  потписника рачуна у Установи 

за физичку културу и спортску рекреацију 

„Партизан“Шид, за све активности у вези платног 

промета  у Управи за трезор, а на основу Одлуке 

Управног одбора установе број: 149/1 од 4.10. 

2017. године  Вујадин Васић, председник Управног 

одбора наведене установе.  

У складу са чланом 23. Статута  Установе за 

физичку културу и спортску рекреацију 

„Партизан“Шид ( “Сл. лист општине Шид“, број: 

10/13 и 5/16) којим је предвиђено између осталог  

да установом управља Управни одбор Општинско 

веће је својом Одлуком овластило председника 

Управног одбора Вујадина Васића за новог 

потписника рачуна а из разлога несметаног 

функционисања и пословања установе, до избора 

кандидата за директора по расписаном јавном 

конкурсу. 

Управни одбор установе је у складу са чланом 21. 

Статута Установе за физичку културу и спортску 

рекреацију „Партизан“Шид  расписао конкурс за 

избор директора који је објављен у листу 

„Послови“ од 04.10.2017.године и на огласној 

табли наведен установе. 

У року од 15 дана колико је трајао конкурс 

пристигле су 3 пријаве и то следећих кандидата: 

 1. Бојана Тошића, 

 2. Вујадина Васића и 

 3. Небојше Ковачевића. 

 На основу пристиглих пријава кандидата, 

поднете документације и обављеног разговора са 

њима Управни одбор је на седници одржаној 

27.10.2017.године утврдио да једино кандидат 

Небојша Ковачевић испуњава све услове из 

конкурса и има поднету потпуну документацију, 

док кандидат Бојан Тошић није поднео Програм 

рада установе а кандидат Вујадин Васић нема 5 

година радног искуства са високом стручном 

спремом, што су услови које конкурс за директора 

прописује. 

На основу свега наведеног Управни одбор установе 

је донео Одлуку којом се предлаже оснивачу 

кандидат Небојша Ковачевић дипломирани 

менаџер из Шида који једини испуњава све услове 

конкурса. За ову Одлуку Управног одбора су 

гласала сва три присутна члана. 

 

IV 

УПУТСТВО О  ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се поднети тужба 

Управном суду у року од тридесет дана од пријема 

решења. 

 

V 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-240/II-17 

Датум, 06. новембар 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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На основу члана 116. ст. 1, 2, 5, и 9. тачка 6. Закона 

о основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС“ број 88/17), члана 32. став 

1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( 

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

став 1. тачка 46. Статута општине Шид (“ 

Службени лист општине Шид“ број 18/15-

пречишћени текст), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана   06. новембра 2017. године 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЈЕЛИЦА 

СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ ШИД 

 

I 

У Решењу о именовању чланова управног одбора 

Предшколске установе „Јелица Станивуковић 

Шиља“ Шид ( "Службени лист општине Шид“ број 

: 16/16 и 5/17) 

- у тачки I став 2. под редним бројем 3. речи: 

„Свјетлана Смолић, Кукујевци, Десанке 

Максимовић 1, за члана“ замењују се речима: 

„Владислав Радишић из Шида, Змај Јовина 63, за 

члана“.  

 

II 

Мандат именованом члану траје до истека мандата 

управног одбора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-248 /II-17 

Датум: 06. новембар 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије 

„ бр.129/07), члана 40. став 1. тачка 29 и члана 118. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, бр.18/2015.- пречишћени текст) и члана 3. 

Одлуке о Савету за међунационалне односе 

општине Шид („Службени лист општина 

Срема“бр.30/2008), Скупштина Општине Шид, на 

седници одржаној дана 6. новембра 2017. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ 

ШИД 

 

I 

У Савет за међунационалне односе , бирају се: 

1. Александра Жигић, 

2. Дејана Манојловић, 

3. Катица Вијук, 

4. Јосип Павловић, 

5. Блаженка Ђиерчан и 

6. Дејан Бобаљ. 

 

II 

Мандат чланова Савета траје три године и тече од 

дана избора у Скупштини општине Шид. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-249/II-17 

Датум: 06.новембар 2017. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 116. ст. 1, 2, и 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС“ број 88/17), члана 32. став 

1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

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

став 1. тачка 46. Статута општине Шид (“ 

Службени лист општине Шид“ број 18/15-

пречишћени текст), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана   06. новембра 2017. године 

донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ “САВА ШУМАНОВИЋ” ШИД 

 

I 

У Решењу  о именовању чланова Школског одбора 

Гимназије “Сава Шумановић” Шид ( “Службени 

лист  општине Шид“ број: 5/17 од 

21.04.2017.године ): 

- у тачки II став 1. под редним бројем 3. речи 

„Бојана Перишић из Шида, Карађорђева број 70“ 

замењују се речима „Јелена Вукелић из Шида, Иве 

Лоле Рибара 66“. 

 

II 

Мандат именованом члану траје до истека мандата 

Школског одбора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-250 /II-17 

Датум: 06. новембар  2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 116. ст. 1, 2, и 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС“ број 88/17), члана 32. став 

1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( 

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

став 1. тачка 46. Статута општине Шид (“ 

Службени лист општине Шид“ број 18/15-

пречишћени текст), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана   06. новембра 2017. године 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ФИЛИП ВИШЊИЋ” 

ШИД 

 

 

 

I 

У  Решењу  о именовању чланова Школског одбора 

Основне Музичке школе “Филип Вишњић” Шид ( 

“Службени лист општине Шид“ број : 5 од 

21.04.2017.године) 

- у тачки III став 1. под редним бројем 1. речи: 

„Јасмина Лалић, Шид, Насеље Исток Ц2 1/21“ 

замењују се речима: „Александар Јовановић, Шид, 

Цара Душана 17“. 

 

II 

Мандат именованом члану траје до истека мандата 

Школског одбора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-251 /II-17 

Датум:  06. новембар 2017.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 116. ст. 1, 2, и 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС“ број 88/17), члана 32. став 

1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

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

став 1. тачка 46. Статута општине Шид (“ 

Службени лист општине Шид“ број 18/15-

пречишћени текст), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана   06. новембра 2017. године 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ШИД 

 

I 

У Решењу  о именовању чланова Школског одбора 

Техничке школе „Никола Тесла“ Шид ,број: 011-

128/II-17 од 21.04.2017.године,  у тачки II  став 1. 

под редним бројем: 1. речи “Слободан Кузмић из 

Шида, Масарикова 68 улаз Б/16“, замењују се 

речима  „Митошевић Милица из Шида, Марка 

Орешковића 60а”. 
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II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-252/ /II-17 

Дана: 06. новeмбaр 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

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

о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ 

број 18/15-пречишћени текст) Скупштина општине 

Шид на седници одржаноj  дана 06.11.2017. годинe 

донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Одлука о oтуђењу 

непокретности из јавне својине општине Шид у 

К.О. Вишњићево НИЈЕ ДОНЕТА. 

 

II 
Предлог Одлуке из става I враћа се на поновно 

одлучивање Општинском већу по претходно 

правилном утврђеном чињеничном стању. 

 

III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-254/II-17 

Датум: 06.11.2017.г. 

Ш и д 

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 


