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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Шид
13. децембар 2018. година

Година VI

Број 18/2018
На основу члaна 92. Статута општине Шид (,,Службени
лист општинe Шид“ број:18/15-пречишћени текст), а у
вези Пословника
Владе (пречишћени текст)
(,,Службени гласник РС“ број: 61/06, 69/08,88/09,
33/10,69/10,20/11, 37/11 и 76/14 ), Општинско веће
општине Шид, на предлог Радне групе за израду
Локалног антикорупцијског плана, на седници одржаној
дана 18.12.2018.године, донело је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О
НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП)
ОПШТИНЕ ШИД
I
ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту
Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине
Шид.
II
Јавна расправа ће трајати 30 (тридесет ) дана и то од
18.12.2018.године до 16.01.2019. године до 15,00
часова.
Јавну
расправуће
организовати
Председник
Општинског већа општине Шид на следећи начин:
-излагањемтекста
Нацрта
Локалног
антикорупцијског плана (ЛАП) општине Шид, на
огласној табли општине и званичном сајту општине
Шид.
-одржавањем Јавне дебате о Нацрту ЛАП-а у
просторији сале Скупштине општине Шид,
Карађорђева број 2., дана 17.01.2019. године у 9.00
часова.
Председник Општинског већа ће преко средстава
јавног информисања упутити јавни позив за учешће
у јавној расправи свим заинтересованим лицима на
територији општине Шид.
Сва заинтересована лица могу своје предлоге,
сугестије
и примедбе на Нацрт Локалног
антикорупцијског плана општине (ЛАП) Шид
доставити у писаном облику преко поште или лично
на следећу адресу:Општинска управа општине Шид,
соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до
16.01.2019.године до 15,00 часова.
Примедбе, сугестије и предлози могу се изнети и
усмено на Јавној дебати.

Након спроведене Јавне расправе, Нацрт Локалног
антикорупцијског плана (ЛАП) општине Шид, са
свим примедбама, предлозима и сугестијама
доставиће се Општинском већу општине Шид, ради
утврђивања Предлога истог.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.
Образложење
Правни основ за доношење Oдлуке о организовању
јавне расправе о Нацрту Локалног антикорупцијског
плана (ЛАП) општине Шид садржан је у члану 92.
Статута општине Шид (,,Службени лист општинe Шид“
број:18/15-пречишћени текст), а у вези члана 41.
Пословника Владе (пречишћени текст) (,,Службени
гласник РС“ број: 61/06, 69/08,88/09, 33/10,69/10,20/11,
37/11 и 76/14 ),
Стаутом општине Шид, у члану 62. регулисано је
организовање јавне расправе .
Пословником Владе учлану 41. је децидно наведено
када се организује јавна расправа, програм јавне
расправе, која започиње објављивањем јавног позива за
учешће у јавној расправи као и рокове за спровођење
јавне расправе, који налаже да иста траје најмање 20
дана, као и да се иницијативе, предлози, сугестије и
коментари достављају најмање 15 дана од дана
објављивања јавног позива.
Имајући у виду напред наведено предлаже се доношење
Одлуке у предложеном
тексту.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-67/III-18
Дана: 13.12.2018.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић
На основу члана 54a став 3. Закона о буџетском систему
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, ) члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др
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закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка
2. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“
18/15-пречишћен текст), и Уредбе о садржини, начину
припреме и оцене, као и праћењу спровођења и
извештавању о реализацији капиталних пројеката
("Службени гласник РС", број 63 од 28. јуна 2017, у
даљем тексту: Уредба), Правилника о садржини,
роковима и поступку достављања инвестиционе
документације за капиталне пројекте ("Службени
гласник РС", број 18 од 9. марта 2018) на седници
одржаној дана 13.12.2018. године Општинско веће
општине Шид доноси:

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПЕРИОД 2019.-2021.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Следећи капитални пројекти, у смислу Уредбе, утврђују
се као пројекти који се предлажу за уврштавање у буџет
општине Шид за 2019 годину са пројекцијама за 2020. и
2021. годину:

Укупна
вредност
пројекта

Год. завршетка
финансирања
пројекта

Год. почетка
финансирања
пројекта

Назив капиталног
пројекта

четвртак 13. децембар 2018.

2019

2020

2021

Пројекат: Израда
генералне
регулације Шида

2019

2019

6,000.00

6,000.00

Пројекат:"Стаза
здравља на
Липовачи"

2017

2020

4,500.00

3,650.00

0.00

0.00

Пројекат:
Инфраструктурно
опремање радне
зоне број 8
К.О.Адашевци(са
другом фазом
саoбраћајнице С0 и
SO1 изградња
пешачкобициклистичке
стазе у комплексу
Радне зоне)

2017

2020

200,000.00

48,000.00

0.00

0.00

изградња кружмог
тока у Шиду

2019

2019

8,430.00

8,430.00

0.00

0.00

наставак изградње
водов.мреже у
насељу Љуба

2011

2019

33,335.00

33,335.00

0.00

0.00

Пројектна
документација за
саобраћајну
инфраструктуру

2019

2019

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

2019

2019

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

2019

2019

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

Реконструкција
пута Јамена Рачиновци
Санација
рукометног и
кошаркашког
терена у Установи
"Партизан"
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Енергетска
ефикасност и
обновљиви извори
енергије прој.документација
Израда пројектне
документације за
реконструкцију
објекта КОЦ
Пројекат:
“Постављање знакова
са изменљивим
садржајима у близини
школа и система
видео надзора на
ост.локацијама ради
побољшања
безбедности
саобраћаја”
Земљиште
(експропријација
земљ.за:проширење
град.гробља,куповина
земљишта за
инфрастурктуру и
остало)
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2019

2019

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

2019

2019

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

2019

2019

600.00

600.00

0.00

0.00

2014

2020

7,125.00

5,250.00

0.00

0.00

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.
Капитални пројекти из члана 1. могу се сматрати
изводом из усвојеног Плана капиталних инвестиција
општине Шид за период 2016-2021. године Поступајући
у складу са Законом и Уредбом, општинско веће
општине Шид ће током 2019. године може донети
измену или допуну План јавних инвестиција општине
Шид за период 2019-2021 годину.

1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Правилник о
одређивању категорија инвалида ослобођених обавезе
плаћања накнаде за паркирање.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
План капиталних инвестиција општине Шид за период
2019.-2021. година ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном.листу општине Шид“ .

Број:110-24/III-18
Датум:13.12.2018. године
Шид

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:400-11/III-18
Дана:13.12.2018.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић
На основу одредбе члана 46.став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07,83/14-др. закон, 101/16- др. закон и 47/18),),
члана 59.стaв 1. тачка 2. Статута општине Шид («Сл.
лист општине Шид» -пречишћени текст објављен у
броју 18/15), у вези члана 13. ств2. Одлуке о јавним
паркиралиштима („Сл.лист општине Шид“бро.7/17 и
члана 33.став1.алинеја11.Одлуке о општинској управи
општине
Шид(„Сл.лист
општине
Шид“број.7717),Општинско веће општине Шид на
седници одржаној 13.12. 2018. године донело је

OПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић
На основу члана 13. став 2. Одлуке о јавним
паркиралиштима („Сл. лист општинe Шид“ број 7/2017)
и члана 33.став 1. алинеја 11. Одлуке о Oпштинској
управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“, број
7/2017), начелник Oпштинскеј управе општине Шид је
уз сагласност Општинског већа општине Шид, дана
13.12.2018. године донео

ПРАВИЛНИК
о одређивању категорија инвалида ослобођених
обавезе плаћања накнаде за паркирање
Члан 1.
Овим Правилником одређују се категорије особа са
инвалидитетом које могу остварити право на бесплатно
коришћење посебно обележених паркинг места на
јавним паркиралиштима на територији насељеног места
Шид и одређују се услови и поступак за остваривање
овог права.
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Члан 2.
Особа са инвалидитетом, у смислу овог Правилника,
јесте лице са трајним последицама телесног и сензорног
оштећења или болести, које се не могу отклонити
лечењем или медицинском рехабилитацијом, које се
суочава са социјалним и другим ограничењима од
утицаја на кретање, или има смањене могућности да под
равноправним условима користи обележена паркинг
места на јавним паркиралиштима.
Право утврђено овим правилником остварује особа која
има утврђен статус особе са инвалидитетом, у складу са
законом.
Члан 3.
Право на ослобађање обавезе плаћања накнаде за
паркирање остварују следећа лица:
- војни инвалиди, инвалиди рада, слепа лица, и сви
остали инвалиди, са 80% и више процената телесног
оштећења, односно лица која имају право на помоћ и
негу од стране другог лица,
- инвалиди код којих постоји телесно оштећење које има
за последицу оштећење доњих екстремитета (ногу) од
60% и више процената;
- особе на хемодијализи;
- лица оболела од дистрофије, параплегије,
квадриплегије и церебралне парализе, мултипле
склерозе која за кретање користе инвалидска колица.
Члан 4.
Захтев за ослобађање обавезе плаћања накнаде за
паркирање подноси инвалид.
Захтев за коришћење посебно обележених паркинг
места за малолетну особу са инвалидитетом, подноси
родитељ, односно старатељ, уз који доставља и акт
надлежног органа којим је одређен за старатеља
малолетном лицу.
За особу лишену пословне способности захтев подноси
старатељ.
Члан 5.
Право на ослобађање обавезе плаћања накнаде за
паркирање имају особе које користе возило
регистровано на територији Републике Србије, уколико
имају пребивалиште на територији Општине Шид.
Уколико особа са инвалидитетом није власник возила,
односно уколико је особа са инвалидитетом малолетна,
може јој се одобрити коришћење посебно обележених
паркинг места за возила особа са инвалидитетом само за
једно возило чији је власник члан породице особе са
инвалидитетом које он означи у овереној писаној изјави
коју прилаже.
Породицом, у смислу овог Правилника, сматрају се
супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у
правој линији без обзира на степен сродства, као и
сродници у побочној линији до другог степена сродства
под условом да живе у заједничком домаћинству, на
истој адреси пребивалишта, a у складу са Законом о
социјалној заштити.
Члан 6.
Документација неопходна за остваривање права на
ослобађање обавезе плаћања накнаде за паркирање :

четвртак 13. децембар 2018.

фотокопија личне карте односно очитана лична карта,
као доказ о месту пребивалишта подносиоца
захтева, односно члана породице,
фотокопија саобраћајне дозволе особе са инвалидитетом
или члана његовог заједничког домаћинства, као
доказ о власништву на возилу,
извод из матичне књиге рођених, венчаних или решење
о старатељству, као доказ о степену сродства са
корисником права
Поред општих услова из става 1. овог члана ради
остваривања права на ослобађање плаћање накнаде за
паркирање
потребна
је
следећа
одговарајућа
документација:
фотококопија решења или уверења надлежног органа о
врсти и степену телесног оштећења или фотокопија
решења о остваривању права на додатак за помоћ и
негу другог лица, коју издаје Фонд ПИО или
Центар за социјални рад
фотокопија решења надлежног органа којим је утврђена
инвалидност и телесно оштећење доњих
екстремитета (ногу) од 60% и више процената;
фотокопија решења о остваривању права на додатак за
помоћ и негу другог лица, коју издаје Фонд ПИО
или Центар за социјални рад за лица оболела од
дистрофије,
параплегије,
квадриплегије,
церебралне парализе и мултипле склерозе
фотокопија решења о остваривању права на додатак за
помоћ и негу другог лица, коју издаје Фонд ПИО
или Центар за социјални рад, за лица на
хемодијализи
Члан 7.
О праву из члана 3. овог Правилника на основу
поднетог захтева у првом степену решава одељење
Општинске управе надлежно за социјалну заштиту.
Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а
који су неопходни за одлучивање.
Члан 8.
Право на обележено паркинг место на јавним
паркиралиштима може да оствари особа са
инвалидитетом само за једно возило.
Право остварено овим Правилником је лично право
корисника и може да га користи само особа са
инвалидитетом или пратилац, али само у присуству
особе са инвалидитетом
Члан 9.
Против решења Одељења за друштвене делатности
може се изјавити жалба Општинском већу општине
Шид у року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 10.
Решење о испуњености услова за ослобођење обевезе
плаћања накнаде за паркирање доставља се подносиоцу
захтева и ЈКП Стандард Шид, а право на исто се
признаје од дана поднетог захтева, до истека текуће
године у којој је захтев усвојен.
Члан 11.
У одређеним случајевима, код тежих болести лица
којима није решењем надлежног органа утврђен статус
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особе са инвалидитетом, а на основу приложене
одговарајуће медицинске документације, као и у случају
када подносилац захтева нема ниједног члана породице
који је власник регистрованог возила и који живи на
истој адреси пребивалишта у заједничком домаћинству
са особом са инвалидитетом, надлежно Одељење
задржава дискреционо право да призна право
предвиђено овим Правилником, ценећи доказе
приложене уз захтев,а по потреби може затражити од
подносиоца захтева и другу документацију од значаја за
доказивање траженог права.
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о одређивању категорија инвалида
ослобођених обавезе плаћања накнаде за паркирање
(„Сл.лист општина Срема“, бр.20/10)
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. листу општине Шид“ а објавиће се
и на огласној табли Општинске управе Општине Шид.
Број: 110-25/ IV-18
Датум:13.12.2018.
ШИД
НАЧЕЛНИК
Бојана Мравик дипл.правник
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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 Бојана Мравик , начелница општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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