
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

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

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

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

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

пречишћени текст), а у вези члана 22. ст. 1. тачка 2. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

број 15/16) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној  дана 29. децембра 2017. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД” 

ШИД ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Измену Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа 

“Водовод” Шид за 2017.годину, у складу са 

Одлуком  Надзорног одбора број: НО-248/17-XIV 

од 12.12.2017. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-260/II-17 

Датум, 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

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

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

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

пречишћени текст), а у вези члана 22. ст. 1. тачка 2. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

број 15/16) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној  дана 29. децембра 2017. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД” ШИД ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа “Водовод” Шид за 

2018.годину, у складу са Одлуком  Надзорног 

одбора број: НО-270/17-XV од 18.12.2017. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-261/II-17 

Датум, 29. децембар 2017. 

Ш  и  д 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

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

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

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

пречишћени текст), а у вези члана 22. ст. 1. тачка 2. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

број 15/16) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној  дана 29. децембра 2017. године, донела 

је  
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РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ  

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СТАНДАРД” 

ШИД ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Измену Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа 

“Стандард” Шид за 2017.годину, у складу са 

Одлуком  Надзорног одбора број: 1333a/17  од 

07.12.2017.године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-262/II-17 

Датум, 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

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

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

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

пречишћени текст), а у вези члана 22. ст. 1. тачка 2. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

број 15/16) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној  дана 29. децембра 2017. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “СТАНДАРД” ШИД ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа “Стандард” Шид за 

2018.годину, у складу са Одлуком  Надзорног 

одбора од 15.12.2017.године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-263/II-17 

Датум, 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

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

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

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

пречишћени текст), а у вези члана 22. ст. 1. тачка 2. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

број 15/16) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној  дана 29. децембра 2017. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ” ШИД 

ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Измену Програма 

пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“  

Шид за 2017.годину, у складу са Одлуком  

Надзорног одбора број: 11-365/2017 од 13.12.2017. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-264/II-17 

Датум, 29. децембар 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

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

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

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

пречишћени текст), а у вези члана 22. ст. 1. тачка 2. 
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Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

број 15/16) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној  дана 29. децембра 2017. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА “ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ” ШИД ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм пословања 

Јавног предузећа “Завод за урбанизам” Шид за 

2018.годину, у складу са Одлуком Надзорног 

одбора број: 04-370/2017 од 18.12.2017.године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-265/II-17 

Датум, 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

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

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

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

пречишћени текст), а у вези члана 22. ст. 1. тачка 2. 

Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 

број 15/16) Скупштина  општине Шид, на седници 

одржаној  дана 29. децембра 2017. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ” ШИД ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа “Јавна расвета, 

услуге и одржавање” Шид за 2018.годину, у складу 

са Одлуком  Надзорног одбора број: 159/1-1 од 

15.12.2017. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-266/II-17 

Датум, 29. децембар 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу одредбе члана 32.  тачка 8.  Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07) и члана 40. став 1. тачка 22. Статута 

општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ 

број 18/15-пречишћени текст) Скупштина општине 

Шид на седници одржаноj  дана 29. децембра  

2017. годинe донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 

ДОПУНУ ПРОГРАМA РАДА 

(ФИНАНСИЈСКИ ДЕО) ЗА 2017. ГОДИНУ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЦЕНТРА ЗА  СОЦИЈАЛНИ РАД “ШИД” У 

ШИДУ 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену и допуну 

Програма  рада  Јавне установе социјалне заштите 

Центра за социјални рад “Шид” у Шиду за 2017. 

годину, у складу са Одлуком Управног одбора 

број: 06-195-2017 од 07.12.2017.године.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-267/II-17 

Датум:  29. децембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07 
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), члана 19. и 40. став 1. тачка 22. Статута Општине 

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

пречишћени текст), Скупштина  општине Шид, на 

седници одржаној  дана 29. децембра 2017. године, 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „ШИД“  

У ШИДУ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Измену  Програма 

рада  Дома здравља „Шид“ у Шиду за 2017.годину, 

у складу са Одлуком  Управног одбора број: 05-

1875/3-2 од  12.12.2017.године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-268/II-17 

Датум, 29. децембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07), а у вези члана 46. став 1. и члана 52. 

Закона о јавним предузећима («Сл. Гласник РС» 

број: 15/16) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута 

општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

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

Шид на седници одржаној дана  29. децембра 2017. 

године донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Душан Ластић, мастер менаџер,  

из Шида, са функције вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа „Јавна 

расвета, услуге и одржавање“ Шид са  

29.12.2017.године. 

 

II 

Oво Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу општине Шид».  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-278/II-17 

Датум: 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , 

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

локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС” , 

број 129/2007) и члана  40.став 1. тачка 10. Статута 

општине Шид ( “Службени лист општине Шид” 

број: 18/15-пречишћени текст) Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана  29. 

децембра 2017.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА 

РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Ластић, мастер менаџер из 

Шида, Симе Томовића 2, на функцију директора 

Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, 

услуге и одржавање“ Шид, на период од четири 

године , почев од 30.12.2017. године. 

 

II 

Именовано лице је дужно  да ступи на функцију у 

року од осам од дана објављивања Решења о 

именовању директора  у “Службеном гласнику  

Републике Србије“. 

 

III 

Решење о именовању директора је коначно. 

Решење о именовању директора са образложењем 

се објављује у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, у „Службеном листу општине Шид“ и на 

сајту општине Шид. 

 



 

 

Број 21                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                   петак 29. децембар  2017. 

 

5 

 

IV 

Даном ступања на  функцију директора из тачке 

1.овог Решења, престаје да важи Решење о измени 

Решења  о  именовању вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа „Јавна 

расвета, услуге и одржавање“ Шид, од  

06.новембра 2017. године. 

 

О б р а з л о ж ењ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења  садржан 

је  у члану 24.став 3., 25. и 41. 

Закона о јавним предузећима , члану 32. став 

1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи и  

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

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

локалној самоуправи Скупштина  

општине Шид је надлежна за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач Скупштина 

општине Шид. 

На основу члана 38.и  34. Закона о јавним 

предузећима Скупштина општине Шид на седници  

одржаној 06.11.2017. године  донела је  Одлуку  о  

спровођењу  јавног конкурса за избор  директора 

јавних предузећа  чији је оснивач Скупштине 

општине Шид. 

Саставни део Одлуке о спровођењу јавног  

конкурса  је и  текст јавног конкурса  за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа „Јавна 

расвета, услуге и одржавање“ Шид  који је  

објављен  у „Службеном   гласнику РС“ број: 102 

од 15.11.2017.године, тако дa од тог датума почиње 

тећи  рок за  подношење  пријава  на Конкурс, а  

поменути  Конкурс је објављен и  у дневном листу  

„Дневник“ и на  интернет страници  општине  

Шид. 

Скупштина општине Шид је такође   на седници 

одржаној 26.05. 2017. године донела 

 и  Одлуку о образовању Комисије за спровођење 

конкурса  за избор директора, под 

 бројем :011-183/II-17 . 

Након истека рока  од 30 дана  за подношење 

пријава на објављен Конкурс, Комисија 

 је утврдила да се за именовање директора 

пријавио укупно  један   кандидат  и то :Душан 

Ластић мастер менаџер из  Шида. 

Такође је  констатовано да је  пријава кандидата 

благовремена као и да су приложени сви 

 потребни докази о испуњености услова за 

именовање. 

Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора је на својој седници одржаној 

дана 04.07.2017. године донела Правилник  о 

критеријумима и мерилима за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине, под бројем:I-08/111-1,  којим 

су за именовање  директора јавних предузећа 

прописани следећи критеријуми:  

-досадашњи рад у истом  или другом предузећу, 

-искуство на досадашњим руководећим  радним 

местима  и  

-степен школске спреме  кандидата  који су  

конкурисали. 

Правилником је прописано да Комисија  врши  

процену стручности  кандидата и да се усмена 

провера стручности кандидата врши разговором  

Комисије са кандидатом.За усмену проверу 

стручности  Комисија  унапред припреми питања  

која ће бити постављена кандидатима.Свим 

кандидатима се постављају иста питања и по истом 

редоследу. Комисија може  у току разговора да 

постави додатна питања,  ако су неопходна додатна 

објашњења.Максимални број  постављених питања 

је 15. 

Наведени критеријуми и усмена провера 

стручности  кандидата  вреднују се давањем 

одређеног броја бодова  за сваког кандидата 

понаособ , од 1-5. 

Комисија је спровела изборни поступак  у складу 

са чланом  40. Закона о јавним предузећима, 

објављеним конкурсом  и одредбама Правилника  о 

критеријумима и мерилима за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Шид. 

Комисија је констатовала да  је пријава  јединог 

пријављеног  кандидата   на конкурс за именовање 

директора ЈКП“ Јавна расвета, услуге и 

одржавање“ Шид,  Душана Ластића, комплетна, да 

је  именовани успешно одговорио на  задата 

питања у поступку усмене провере стручности , те 

да је оцењен у складу са чланом 5. Правилника и 

то: 

-за досадашњи рад  у истом или другом ЈП или 

правном лицу- 22 бода ( 22 године радног стажа),  

-искуство на досадашњем руководећем радном 

месту  у ЈКП  за које је кандидат поднео пријаву – 

1x5=5 бодова, 

-искуство на руководећем месту у другом јавном 

предузећу- 4x10=40 бодова, -оцена Комисје –  50 

бодова , те да је укупно добио 117  бодова, и да 

испуњава услове из 
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Конкурса за именовање директора горе наведеног 

Јавног комуналног предузећа. На основу 

приложене документације и усменом провером 

стручних, организационих и других способности 

неопходних за успешно обављање функције  

директора, као и исказаним и утврђеним 

резултатима  достављен је надлежном одељењу  

Општинске управе Записник о  изборном поступку, 

у складу са чланом 41. Закона о јавним 

предузећима саконстатацијом да се на листи  за 

именовање директора, налази  само један кандидат 

који испуњава услове конкурса.  

Надлежно одељење Општинске управе 

припремило је  Предлог Решења о именовању 

предложеног  кандидата, које је заједно са 

Записником о изборном поступку и утврђеном ранг 

листом за именовање, достављен Скупштини 

општине на одлучивање. 

Чланом 41. Закона о јавним предузећима одређено 

је да Скупштина општине  одлучује о именовању 

директора јавног предузећа , доношењем  Решења  

о именовању првог кандидата са утврђене ранг 

листе. 

На основу Записника о изборном поступку 

Комисије за именовање директора јавних 

предузећа број: I-08/111-1 од 18.12.2017.године, 

достављене листе кандидата и Предлога Решења о 

именовању  директора, Скупштина  општине  Шид 

је на седници одржаној 29.12.2017. године, за 

директора Јавног комуналног  предузећа „Јавна 

расвета, услуге и одржавање“ Шид именовала 

Душана Ластића, мастер менаџера из Шида. 

У ставу 3. диспозитива овог Решења Скупштина 

општине  Шид је  одлучила у складу са чланом 43. 

Закона о јавним предузећима. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења не може се изјавити жалба, 

али се може покренути Управни спор  

у року од 30 дана од пријема Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011- 279/II-17 

Датум,  29. децембар 2017.г. 

Шид 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07), а у вези члана 46. став 1. и члана 52. 

Закона о јавним предузећима («Сл. Гласник РС» 

број: 15/16) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута 

општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

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

Шид на седници одржаној дана  29. децембра 2017. 

године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ 

ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Марко Бајић, мастер менаџер из 

Беркасова, Војвођансkа бр. 32, са функције 

директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 

Шид са  29.12.2017.године, због поднете оставке. 

 

II 

Oво Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу општине Шид».  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-280/II-17 

Датум: 29. децембар 2017  

Ш ид 

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07), а у вези члана 46. став 1. и члана 52. 

Закона о јавним предузећима («Сл. Гласник РС» 

број: 15/16) 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 дана  29. 

децембра 2017. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ШИД 
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I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Јовановић, мастер 

менаџер из Шида, Цара Душана 17 на функцију 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ Шид са  30.12.2017.године. 

 

II 

Oво Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном листу општине Шид». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-281/II-17 

Датум: 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

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

Општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ 

број 18/15-пречишћени текст) Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној дана 29. 

децембра 2017. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за спровођење 

поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини ( у 

даљем тексту: Комисија), са 16.12.2017.године у 

саставу: 

 

Председник: 

1. Дејан Вученовић из Шида, 

Чланови: 

1. Сава Михајловић из Шида, 

2. Смиљка Радељевић из Шида, 

3. Зорислава Благојевић из Шида, 

4. Драган Савић из Шида, 

5. Стојадин Суботић из Кукујеваца и 

6. Александра Жигић из Шида. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-282/II-17 

Датум, 29. децембар 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

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

Општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ 

број 18/15-пречишћени текст) и члана 2. Одлуке о 

одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини (“Сл. лист општина 

Срема” број: 18/06), Скупштина  општине Шид, на 

седници одржаној дана 29. децембра 2017. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

I 

Образује се Комисија за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини ( у 

даљем тексту: Комисија) са 29.12.2017.године. 

 

II 

Комисија се састоји од председника и шест 

чланова и то: 

Председник: 

1. Дејан Вученовић из Шида, 

 

Чланови: 

1. Сава Михајловић из Шида, 

2. Смиљка Радељевић из Шида, 

3. Зорислава Благојевић из Шида, 

4. Драган Савић из Шида, 

5. Никола Тарајић из Шида 

6. Слободан Аврамовић из Шида. 
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Председник и чланови Комисије се именују на 

мандатни период од годину дана. 

 

III 

Задатак Комисије из тачке I овог решења је 

прикупљање пријава за јавну лицитацију, 

спровођење поступка јавне лицитације, вођење 

записника и давање предлога одлука о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини председнику Oпштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-283/II-17 

Датум, 29. децембар 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. 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 

29.децембра   2017. године. 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I 

- У називу Решења  о образовању Комисије за 

израду Годишњег програма заштите, уређења  и 

коришћења пољопривредног земљишта за 

2017.годину ( “Службени лист општине Шид“ број  

23/16 ) после речи: “2017.годину“ додаје се 

интерпункцијски знак зарез и речи :„2018, 2019. и 

2020.годину“. 

 

- у тачки I и III Решења после речи „2017.годину“ 

додаје се интерпункцијски знак зарез и речи : 

„2018, 2019.  и 2020.годину“. 

 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-284/II-17 

Датум, 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 35. Закона о пољопривредном 

земљишту ( “Службени гласник РС“, број: 62/2006, 

65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и 

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

самоуправи ( “Службени 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 одржаној дана    29. децембра 2017.године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење 

комасације  земљишта у општини Шид К.О. 

Моровић 

 

Члан 1.  

Образује се Комисија за комасацију која спроводи 

поступак комасације у катастарској општини 

Моровић  (у даљем тексту: Комисија).  

 

Члан 2.  

У Комисију се именују:  

1. Лазаров Предраг, дипломирани правник са 

положеним правосудним испитом, за председника 

Комисије; 

2.  Абјановић Звонко, инжењер шумарства, за 

члана; 

3. Семеновић Зоран, дипл. инжењер агроекономије, 

за члана; 

4. Ромко Папуга, дипломирани правник, за члана; 

5. Савић Зоран, пољопривредни техничар, за члана; 

6. Старовлас Далибор, грађевински техничар, за 

члана; 

7. Елез Милорад , геодетски инжењер, за члана; 
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8. Нонковић Бранислав, дипл. правник, за заменика 

члана; 

9. Валентировић Љубиша, геодетски техничар, за 

заменика члана; 

10. Јовановић Александар, мастер индустријског 

менаџмента, за заменика члана; 

11. Којић Дејан, дипл. инжењер пољопривреда, 

смер пољопривредна техника и рационализација, 

за заменика члана; 

12. Вучковић Јована, струковни васпитач, за 

заменика члана; 

13. Брдар Весна, економски техничар, за заменика 

члана; 

14. Дејан Маљковић, стручњак за ловство за 

заменика члана. 

 

Председник и чланови Комисије се именују до 

завршетка поступка комасације у К.О. Моровић. 

 

Члан 3.  

Задатак Комисије из члана 1. овог решења је да у 

складу са Законом о пољопривредном земљишту и 

Начелима комасације:  

- спроведе поступак комасације у катастарској 

општини Моровић, 

- обједињује рад свих органа и оганизација које 

врше одређене послове у поступку комаса- ције и 

премера земљишта, 

- образује поткомисије (за процену земљишта, за 

процену објеката и дугогодишњих засада и усева, 

утврђивање фактичког стања и других 

поткомисија), 

- обавља и друге потребне послове у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту и Начелима 

комасације. 

 Члан 4. 

 

Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обављаће секретар Комисије.  

За секретара Комисије именује се Милана 

Момчиловић-Свилокос, мастер правник.  

 

Члан 5. 

Финансијско пословање Комисије водиће Одељење 

за буџет и финансије Општинске управе општине 

Шид. 

Налогодавац за употребу и исплату средстава за 

спровођење поступка комасације је председник 

Комисије.  

 

Члан 6. 

Накнада за рад председника, чланова и секретара 

Комисије је обезбеђена у буџету Општине. 

 

Члан 7.  

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-285/II-17 

Дана: 29. децембар  2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 130. и 137. Закона о здрвственој 

заштити („Сл. гласник РС“ број: 107/05, 57/11 и 

119/12, 45/13,93/14, 96/15 и 106/15), члана  32. став 

1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“ број: 129/07) а у вези 

члана 20.  Закона о јавним службама („Сл. гласник 

РС“ број: 42/91 и 71/94) и члана 40. став 1. тачка 

10. Статута општине Шид („Сл. лист општине 

Шид“ број: 18/15- пречишћени текст), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана, 29. 

децембра 2017.године  донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА 

„ШИД“ ШИД 

 

I 

У Решењу о именовању чланова Управног одбора 

здравствене установе Дом здравља „Шид“ Шид 

(“Сл. лист општине Шид”, број: 16/16 и 18/16) у 

тачки 1. став 1. редни број 3. речи “Гојко Крчмар, 

из Шида, Светозара Марковића 11, за члана” 

замењују се речима “ Дејана Манојловић, из Шида, 

Алексе Шантића 18 ”. 

 

II 

Мандат именованог лица из тачке I овог Решења, 

траје до истека мандата Управног одбора.  

 

III  

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 



 

 

Број 21                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                   петак 29. децембар  2017. 

 

10 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-286/II-17 

Дана: 29. децембрa 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

основама система образовања и васпитања 

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

1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( 

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

став 1. тачка 9. Статута општине Шид ( “Службени 

лист општине Шид“ број 18/15-пречишћени текст), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана  29. децембра 2017. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ “ФИЛИП ВИШЊИЋ” МОРОВИЋ 

 

I 

У Решењу о именовању чланова Школског одбора 

Основне школе “Филип Вишњић” Моровић 

(“Службени лист општине Шид“ број: 5/17 од 

21.априла 2017.године ) у тачки II  став 1. под 

редним бројем: 2. речи “Зоран Петаковић из 

Вишњићева, Босутска 77 “, замењују се речима:  

„Милка  Јовановић из Моровића, Шидска 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: 011-287/II-17 

Дана: 29. децембра 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 41. став 3. Закона о култури ( “Сл 

гласник РС“ број: 72/09 и 13/16), члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС” број 129/07) а у вези са чланом 20. 

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

РС“ број:42/91 и 71/94), 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 29. децембра 2017. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО 

ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ШИД“ 

 

I 

У Решењу о именовању чланова Управног одбора 

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

став 1. редни број 1. речи: „Драгана Свитлица, из 

Шида, 12. априла 91, за председника“ замењују се 

речима: „ Јована Лакић, из Шида, Николе Тесле 90 

-  за председника“. 

 

II 

Мандат именованом из тачке I овог Решења траје 

до истека мандата Управног одбора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-288/II-17 

Датум, 29. децембрa 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 

Србије", број: 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и 

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

("Сл. лист општине Шид", број: 18/2015- 

пречишћен текст), а у вези члана 40. став 1. тачка 

2.,  207. и 209. Закона о социјалној заштити („Сл. 

гласник Републике Србије", број: 24/2011), и члана 

2., 5. и 8. Уредбе о наменским трансферима у 

социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0232cc/23202.htm?docid=69829&encoding=????????#zk3/13
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18/2016) Скупштина Општине Шид на седници, 

одржаној дана  29. децембра 2017. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ШИД 

 

Члан 1. 

У Одлуци о остваривању права у области 

социјалне заштите у општини Шид („Сл. лист 

општинa Срема“ број: 33/09, 5/12 и „Сл.лист 

општине Шид“ број: 12/14, 19/15 и 16/16), у члану 

2. мења се став 1. и гласи: 

„Права и услуге социјалне заштите која се уређују 

овом Одлуком су: 

1. право на опрему корисника за смештај у 

установу или другу породицу 

2. право на једнократну помоћ 

3. право на накнаду трошкова сахране 

4. помоћ у кући 

5. смештај у Прихватилишту 

6. лични пратилац детета. 

 

Члан 2. 

У члану 6. мења се став 2. и гласи: 

„Помоћ из става 1. овог члана обезбеђује се 

корисницима у трајању, интензитету и динамици 

које утврди Центар за социјални рад односно 

одабрани пружалац услуге, након спроведеног 

поступка, а сходно потребама конкретног случаја и 

то у виду набавке намирница, припреме оброка, 

одржавања хигијене, одржавања одевних предмета, 

постељине, покућства и сл.“ 

У члану 6. мења се став 3. и гласи: 

„Цену услуга за кориснике као и учешће у 

трошковима корисника односно сродника који су 

по закону обавезни да издржавају кориснике, 

утврђује Општинско веће општине Шид, а на 

основу података прибављених од Центра за 

социјални рад Шид.“ 

 

Члан 3. 

Додаје се члан 7а. и гласи: 

„Лични пратилац доступан је детету са 

инвалидитетом односно са сметњама у развоју, 

коме је потребна подршка за задовољавање 

основних потреба у свакодневном животу у 

области кретања, одржавања личне хигијене, 

храњења, облачења и комуникације са другима, 

под условом да је укључено у васпитно-образовну 

установу, односно школу, до краја редовног 

школовања, укључујући завршетак средње школе. 

Програмске активности личног пратиоца детета 

реализују се кроз акредитовани програм, у оквиру 

посебне услуге личног пратиоца детета, или као 

програмске активности у оквиру услуге дневног 

боравка или помоћи у кући. 

Активности личног пратиоца детета, планирају се 

и реализују у складу са индивидуалним потребама 

детета у области кретања, одржавања личне 

хигијене, храњења, облачења и комуникације са 

другима, што укључује: 

1) припрема за вртић односно школу (помоћ у 

припреми књига, опреме и школског прибора), 

2) помоћ у заједници, што укључује: 

(1) помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и 

излазак из средстава превоза, куповина карте и 

сл.), 

(2) помоћ у кретању (оријентација у простору 

уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица 

или коришћење других помагала и сл.), 

(3) одлазак на игралишта односно места за 

провођење слободног времена (подршка у игри, 

подршка и посредовање у комуникацији и сл.), 

укључујући културне или спортске активности и 

друге сервисе подршке. 

(4) изузетно, може да присуствује образовно-

васпитном раду ради пружања помоћи детету са 

сметњама у развоју и инвалидитетом. “ 

 

Члан 4. 

У члану 8. мења се став 1. тачка 6. и гласи: 

„Корисници права и услуга из ове Одлуке могу 

бити: 

1. корисници права на материјално обезбеђење 

2. корисници права на додатак за помоћ и негу 

другог лица 

3. лица која болују од тешке хроничне болести 

4. самохрани родитељи са једним или више деце са 

сметњама у развоју 

5. породице са троје и више малолетне деце 

6. деца са инвалидитетом односно са сметњама у 

развоју, којима је потребна подршка за 

задовољавање основних потреба у свакодневном 

животу, према налазу и мишљењу Интерресорне 

комисије.“ 

 

Члан 5.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид".  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-269/II-17 

Дана: 29. децембра 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. 

Закон 101/2016 – др. закон), члана 34. и 45. Закона 

о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. 

изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 

91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон 

и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

РС“, бр. 24/2011), члана 2., 5. и 8. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној заштити 

("Службени гласник РС" бр. 18/2016)  и члана 40. 

став 1. тачка 7. Статута општине Шид(„Службени 

лист општине Шид“, бр.18/2015 – пречишћен 

текст), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана  29. децембра 2017. године, донела 

је: 

 

ОДЛУКУ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ 

ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге 

социјалне заштите општине Шид које се 

финансирају из средстава наменског трансфера и 

изворних прихода јединице локалне самоуправе у 

2018. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана 

остварује појединац и породица за 2018. годину, у 

висини, под условима и на начин утврђен Законом 

о социјалној заштити, Уредбом о наменским 

трансферима у социјалној заштити, Законом о 

јавним набавкама и Уговором о наменским 

трансферима за 2018. годину. 

 

Члан 2.  

Приходи и примања, расходи и издаци буџета 

општине Шида за 2018. годину у области пружања 

услуга социјалне заштите предвиђених у разделу 

V, апропријација – економска класификација 472, 

Одлуке о буџету општине Шид за 2018. годину у 

укупном износу од 9.350.000,00 динара, 

распоређују се и користе на начин исказан у 

следећој табели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1. 

Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава 

наменског трансфера за 2018. годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера 

Учешће ЈЛС по 

услузи из сопствених 

извора -прихода 
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за 2018. годину 

1) Дневни боравак   

2) Помоћ у кући 6.500.000,00 650.000,00 

3) Свратиште   

4) Становање уз подршку   

5) Персонална асистенција   

6) Лични пратилац детета 2.000.000,00  200.000,00 

7) Прихватилиште    

8) Предах смештај   

9) СОС телефон за жене са искуством насиља   

 
  

 Укупно 8.500.000,00 850.000,00 

 

Члан 3. 

Јединица локалне самоуправе стара се о 

реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите за 2018. годину у складу са 

начелима прописаним Законом о социјалној 

заштити.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-270/II-17 

Дана: 29. децембра 2017. 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 6) Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14), 

чл. 24, чл. 27. ст. 10, чл. 28. ст. 2 и чл. 49. ст. 1 и 3 

Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 

72/11, 88/13 и 104/14), чл. 40. став 1. тачка 32) 

Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број: 18/15), и чл. 7, чл. 13. и 16. Одлуке  о 

прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид, 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

29. децембра 2017. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ ЈП „ПУТЕВИ 

СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о преносу права 

коришћења на непокретности у корист ЈП „Путеви 

Србије“ Беооград бр. 011-219/II-17 коју је СО Шид 

донела дана 28.07.2017. године 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-271/II-17 

Дана: 29. децембар 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 29. децембра 2017. године, доноси 
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ОДЛУКУ 

О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОТКУПА СТАНОВА 

КОЈИ СУ ПОДИГНУТИ СРЕДСТВИМА 

ДАТИМ ИЛИ САКУПЉЕНИМ ЗА 

ДОБРОТВОРНЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНО 

КОРИСНЕ СВРХЕ 

 

Члан 1. 

ИЗУЗИМАЈУ СЕ ОД ОТКУПА станови у селима 

који се користе за становање здравствених радника 

Дома здравља Шид и то:  

 

 Двособан стан 5/1 у Ердевику, улица 

Пионирски парк (сада: Светог Саве 5) у површини 

од 83,01 м2, 

 Гарсоњера број 5/2 у Ердевику, улица 

Пионирски парк (сада: Светог Саве 5) у површини 

од 41,70 м2, 

 Двособан стан број 5/3 у Ердевику, улица 

Пионирски парк (сада: Светог Саве 5) у површини 

од 78,10 м2, 

 Двособан стан број 5/4 у Ердевику, улица 

Пионирски парк (сада: Светог Саве 5) у површини 

од 75,78 м2, 

 Двособан стан број 2/3 у Ердевику, улица 

Пионирски парк (сада: Светог Саве 5) у површини 

од 83,02 м2, 

 Двособан стан у Моровићу, улица Вука 

Караџића бб у површини од 76,27 м2, 

 Двособан стан у Моровићу, улица Вука 

Караџића бб у површини од 70,00 м2, 

 Трособан стан у Вашици, улица Матије 

Гупца бб (сада: Вука Караџића 6) у површини од 

80,19 м2, 

 Гарсоњера у Вашици, улица Матије Гупца 

бб (сада: Вука Караџића 6) у површини 29,00 м2, 

 Једнособан стан у Соту, улица Маршала 

Тита број 1 (сада: Дунавска 2) у површини од 

28,00м2, 

 Трособан стан у Кукујевцима, улица 

Пролетерска број 2/1 (сада: Војводе Синђелића 4) у 

површини од 108,00 м2, 

 Двособан стан у Кукујевцима, улица 

Пролетерска 2/2 (сада: Војводе Синђелића 4) у 

површини од 71,00 м2, 

 Двособан стан у Јамени, улица Маршала 

Тита 17 (сада: Кнеза Лазара 17) у површини од 

71,00 м2, 

 Трособан стан у Јамени, улица Маршала 

Тита 17 (сада: Кнеза Лазара 17) у површини од 

108,00 м2, 

 Двособан стан у Јамени, улица Маршала 

Тита 17 (сада: Кнеза Лазара 17) у површини од 

71,00 м2, 

 Трособан стан у Вишњићеву, улица 

Железничка 2, у површини од 92,00 м2, 

Трособан стан у Адашевцима, улица Маршала 

Тита број 27 (сада: Бранка Радичевића 21а), у 

површини од 110,00 м2. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-272/II-17 

Датум: 29. децембра 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, 99/2015 и 

42/2017) 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 29. децембра 2017. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О OТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ У К.О. ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

земљиштe у јавној својини, кат. парц. бр. 4136/7 

Лист непокретности број: 6108. К.О. Шид, улица 

Кнеза Милоша бр. 55 остало грађевинско 

земљиште  –  површ. 171 м2. 
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Члан 2. 

На основу Процене тржишне вредности издане од 

Одељења за Локалну пореску администрацију 

Општине Шид број: 43-1-112/2017 од 22.11.2017. 

године, процењена укупна тржишна вредност 

непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 

150.480,00 динара. 

 

Предлог за откуп земљишта у Шиду, ул. Кнеза 

Милоша бр. 55, у јавној својини општине Шид, 

упутио је Логарушић Јосип из Шида, а заснива се 

на Закону о промету непокретности, куповина по 

праву прече куповине, непосредном погодбом. 

 

Члан 3. 

Обавезује се Логарушић Јосип из Шида ул. 6. 

Децембра бр. 26 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: 011-273/II-17 

Датум: 29. децембар 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, 99/2015 и 

42/2017) 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 29. децембра  2017. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О OТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ У К.О. ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

земљиштe у јавној својини, кат. парц. бр. 2851/1 

Лист непокретности број: 6337. К.О. Шид, улица 

Светог Саве бр. 59А остало грађевинско 

земљиште– половина од површ. 400 м2. 

 

Члан 2. 

На основу Процене тржишне вредности издане од 

Одељења за Локалну пореску администрацију 

Општине Шид број: 43-1-108/2017 од 22.11.2017. 

године, процењена укупна тржишна вредност 

непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 

869.600,00 динара. 

 

Предлог за откуп земљишта у Шиду, ул. Светог 

Саве бр. 59А, у јавној својини општине Шид, 

упутила је ГО-ТА д.о.о. Шид, а заснива се на 

Закону о промету непокретности, куповина по 

праву прече куповине, непосредном погодбом. 

 

Члан 3. 

Обавезује се ГО-ТА д.о.о. Шид ул. Светог Саве 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 дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-274/II-17 

Датум: 29. децембар 2017. 

ПРЕДСЕДНИК 

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

локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” 

бр.129/2007, 83/2014 и 101/2016),  члана 18. став 6. 

Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС”бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014 и 104/2016 -др.закон и 

108/2016),  члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид (“Сл. Лист општине Шид”, бр. 

18/2015-пречишћен текст)  и члана 7. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у јавној својини општине 

Шид („Службени лист општине Шид“, број: 

8/2014), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана  29, децембра  2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

1. 

Општина Шид је носилац права јавне својине на 

непокретности и то: ЛН бр. 6914 и то 

непокретности изграђене на катастарској парцели 

бр. 4149/62 К.О. Шид, површине 907 м2 земљиште 

под зградом-објектом - зграда у функцији осталог 

образовања; и ЛН бр. 6834 К.О. Шид, и то 

непокретности изграђене на катастарској парцели 

бр. 1809 К.О. Шид, површине 1083 м2, земљиште 

под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, 

њива 1 класе - зграда у функцији осталог 

образовања-предшколска установа-дечији вртић.  

Општина Шид преноси право коришћења 

непокретности из става 1 овог члана, на 

Предшколску установу “Јелица Станивуковић 

Шиља” Шида, без накнаде.    

 

2. 

Након доношења ове Одлуке сачиниће се Уговор о 

коришћењу катастарских парцела како је наведено 

у члану 1. овог Уговора. 

 

3. 

У име Општине Шид уговор ће потписати 

председник општине Шид. 

 

4. 

Пре закључења уговора потребно је прибавити 

мишљење Општинског правобраниоца Општине 

Шид. 

 

5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-275/II-17 

ДАТУМ: 29. децембар 2017 

Ш И Д  

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, 99/2015 и 

42/2017) 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 29. децембра  2017. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О OТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ У К.О. ЕРДЕВИК  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

земљиштe у јавној својини, кат. парц. бр. 302/1 

Лист непокретности број: 2933. К.О. Ердевик, 

улица Карађорђева бр. 32/А Земљиште уз зграду-

објекат површ. 487 м2. 

 

Члан 2. 

На основу Процене тржишне вредности издане од 

Одељења за Локалну пореску администрацију 

Општине Шид број: 43-1-109/2017 од 22.11.2017. 

године, процењена укупна тржишна вредност 

непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 

85.050,00 динара. 

Предлог за откуп земљишта у Ердевику, ул. 

Карађорђева бр. 32А, у јавној својини општине 

Шид, упутио је Његован Зденко из Ердевика, а 

заснива се на Закону о промету непокретности, 
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куповина по праву прече куповине, непосредном 

погодбом. 

 

Члан 3. 

Обавезује се Његован Зденко из Ердевика, ул. 

Карађођева бр. 32. 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: 011-276/II-17 

Датум: 29. децембра 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

На основу члана 76.став 1. и 2. Закона о становању 

и одржавању зграда („Сл.гласник РС”, бр. 104/16), 

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

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – 

др.закон и 101/16 – др.закон), члана 15.став 1. 

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

општине Шид („Сл. Лист општине Шид“, бр. 18/15 

– пречишћен текст), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној 29.децембра 2017.године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 

ЗГРАДАМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се општа правила кућног 

реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

(у даљем тексту: зграда). 

Под кућним редом, у смислу става 1.овог члана, 

подразумевају се општа правила понашања у 

зградама, обавезна за све станаре у циљу 

обезбеђивања реда, мира и сигурности у згради, 

неометаног коришћења посебних и заједничких 

делова зграде, као и земљишта за редовну употребу 

зграде, односно катастарске парцеле на којој се 

налази зграда, а чију обавезу одржавања имају 

власници тих простора или објеката у складу са 

законским одредбама, очувања заједничких делова 

у чистом, исправном и употребљивом стању и 

сигурном за коришћење. 

Под одржавањем зграде подразумевају се све 

активности којима се обезбеђује улога и својства 

зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у 

циљу редовног коришћења и деловања зграде. 

Ова одлука се односи на све станаре зграде, а исту 

морају поштовати и остала лица током свог 

боравка у згради. 

 

Члан 2. 
Стамбена зграда је намењена за становање, а 

састоји се од најмање три стана: 

Стамбено-пословна зграда се састоји од најмање 

једног стана и једног пословног простора. 

Посебан део зграде је посебна целина у згради која 

може да представља стан, пословни простор, 

гаражу или гаражно место. 

Заједнички делови зграде не представљају посебан 

или самостални део зграде и служе за коришћење 

посебних и самосталних делова зграде, односно 

згради као целини, као што су: 

- заједнички простори (степениште, улазни 

простори и ветробрани, заједнички ходници и 

галерије, тавански простор, подрум, сушионица за 

веш и друге просторије намењене за заједничку 

употребу власника посебних или самосталних 

делова зграде и друго); 

- заједнички грађевински елементи (темељи, 

зидови и стубови, међуспратне и друге 

конструкције, фасаде, стрехе, кров, димњаци и 

слично); 

- заједничке инсталације, опрема и уређаји, 

ако не представљају саставни део самосталног или 

посебног дела зграде, односно не представљају део 

инсталација, опреме и уређаја који искључиво 

служе једном посебном делу. 

Земљиште за редовну употребу објекта је 

земљиште које испуњава услове за грађевинску 

парцелу у  смислу закона којим се уређују 

планирање и изградња. 

Стамбена заједница има статус правног лица и њу 

чине сви власници посебних делова зграде. 

Орган управљања је управник или професионални 

управник зграде, коме су поверени послови 

управљања. 

Станар је власник, закупац посебог дела зграде, 

њихови чланови породичног домаћинства, лица 

која обављају делатност у пословном простору, као 

и лице које је корисник посебног дела зграде по 

другом основу. 
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II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Органи управљања зградом 

 

Члан 3. 
О кућном реду у зградама дужни су да се старају 

станари и орган управљања. 

Органи управљања зградом су скупштина стамбене 

заједнице и управник. 

Управљање зградом чине организациони послови и 

активности које редовно обавља управник, односно 

скупштина стамбене заједнице у сврху руковођења 

зградом. 

 

Обавеза станара 

 

Члан 4. 
Станари су дужни да посебне, заједничке делове 

зграде и земљишта за редовну употребу користе са 

посебном пажњом и чувају их од оштећења и 

квара, на начин да не ометају остале станаре у 

мирном коришћењу посебног и заједничког дела 

зграде и земљишта за редовну употребу зграде и да 

не угрожавају безбедност других. 

 

Време одмора 

 

Члан 5. 
Радним данима у времену од 16

00
 до 18

00
 и од 22

00
 

до 7
00

 часова наредног дана, а за викенд у времену 

од 14
00

 до 18
00

 и од 22
00

 до 8
00

 часова суботом и 10
00

 

часова недељом, станари се морају понашати на 

начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у 

згради. 

Време од 16
00

 часова 31.децембра до 4
00

 часа 1. 

јануара следеће године се не сматра временом за 

одмор у смислу става 1. овог члана.  

 

Бука у време одмора 

 

Члан 6. 
Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем 

лопте и сличним поступцима правити буку у време 

одмора и нарушавати мир у згради. 

Коришћење кућних и других машина и апарата, 

вентилационих система, клима уређаја, музичких 

уређаја у време одмора дозвољено је само до собне 

јачине звука. 

У време одмора забрањено је коришћење машина 

за одржавање зелених површина око зграде, као и 

других машина и алата који стварају буку. 

Бука у затвореним просторима зграде, у време 

одмора, не сме прећи граничну вредност од 30 ДБ, 

а на отвореном простору 45 ДБ за стамбене зграде 

и 50 ДБ за стамбено-пословне зграде. 

У случају породичног славља, станари су дужни да 

постављањем обавештења на видном месту у 

згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да 

славље не сме трајати дуже од 1
00

 часа после 

поноћи. 

 

Коришћење посебних делова зграде 

 

Члан 7. 
На терасама, лођама и балконима забрањено је 

држати и депоновати ствари које нарушавају 

изглед зграде, као што су: стари намештај, огрев и 

слично, као и држати необезбеђене саксије са 

цвећем и друге предмете који падом могу 

повредити, оштетити или упрљати пролазнике и 

возила. 

Забрањено је бацање било каквих предмета кроз 

прозоре, врата и балконе. 

 

Држање љубимаца 

 

Члан 8. 
Станари могу, у складу са посебним прописима, 

држати кућне љубимце, али су дужни да воде 

рачуна да не стварају нечистоћу у заједничким 

просторијама и не нарушавају мир и тишину у 

згради. 

 

Обављање привредне делатности 

 

Члан 9. 
Привредна делатност чије обављање у згради је 

дозвољено посебним прописима, мора се обављати 

тако да не ремети мир станара. 

Пара, дим, мириси и бука који се стварају 

обављањем привредне делатности, морају бити 

изоловани и уређени тако да не ометају становање 

и здравље станара. 

 

Извођење радова у згради 

 

Члан 10. 
Станар који изводи радове у згради или на згради, 

дужан је да претходно о томе обавести орган 

управљања зградом и покаже му одобрење 

надлежног органа за извођење радова, уколико је 

прописана обавеза прибављања одобрења за 

извођење тих радова, а потом постављањем 

обавештења на видном месту у згради обавести 

станаре о дану почетка извођења врси и трајању 

радова.  

Станар који изводи радове из става 1.овог члана, 

дужан је да по завршетку радова, делове зграде, 

као и земљиште за редовну употребу које је 

коришћено за извођење радова доведе у првобитно 

стање. 

Радови из става 1.овог члана, осим у случајевима 

хаварије и хитне интервенције, не могу се изводити 

у време одмора. 

 

Коришћење заједничких делова зграде. 



 

 

Број 21                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                   петак 29. децембар  2017. 

 

19 

 

 

Члан 11. 
Заједнчки делови зграде су делови који служе за 

коришћење посебних или самосталних делова 

зграде, сматрају се једном ствари над којом 

власници посебних делова зграде имају право 

заједничке недељиве својине. 

Станари употребљавају заједничке делове зграде у 

складу са њиховом наменом у мери у којој то 

одговара њиховим потребама и потребама чланова 

њиховог домаћинства, односно обављања 

делатности. 

Станар је дужан да трпи употребу заједничких 

делова зграде од стране осталих станара, у складу 

са њиховом наменом. 

 

Капија и улазна врата 

 

Члан 12. 
Капија и улазна врата на згради морају бити 

закључана од 23
00

 до 6
00

 часова наредног дана лети 

и од 22
00

 до 6
00

 часова наредног дана зими. 

У зградама у којима постоје спољни сигнални 

уређаји за позивање станара, скупштина стамбене 

заједнице може донети одлуку да улазна врата у 

зграду буду стално закључана. 

 

Улаз у зграду 

 

Члан 13. 
Орган управљања сатмбеном зградом дужан је да 

на видном месту, на уласку у зграду, осим аката 

прописаних посебним законима, истакне: 

- ову одлуку и правила власника донета по 

одредбама Закона о становању и одржавању 

зграда, 

- време одмора, 

- списак заједничких делова зграде са 

назнаком њихове намене, 

- обавештење код кога се налазе кључеви од 

заједничких просторија и склоништа, 

- обавештење ком субјекту је поверено 

одржавање зграде, 

- упутство о начину пријаве квара и 

оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми 

згарде, као и  

- друге информације и одлуке скупштине 

стамбене заједнице, битне за станаре и одржавање 

реда, мира и поштовања одредаба посебних закона 

и ове одлуке. 

Орган управљања може на видном месту на уласку 

у зграду поставити списак станара по спрату и 

стану, који садржи име и презиме станара, али уз 

писмени пристанак сваког појединог станара, или 

да на видном месту истакне обавештање о томе код 

кога се списак налази, како би био доступан свим 

станарима и надлежним органима. 

 

Заједнички простори 

 

Члан 14. 
Заједнички простори у згради (степениште, улазни 

простори и ветробрани, заједнички ходник и 

галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, 

сушионица за веш, заједничка тераса и друге 

просторије намењене заједничкој употреби 

власника посебних или самосталних делова зграде 

и др.) служе за потребе свих станара и користе се у 

складу са њиховом наменом. 

 

Распоред коришћења просторија 

 

Члан 15. 
Скупштина стамбене заједнице одређује распоред 

коришћења просторија намењених заједничкој 

употреби, а орган управљања стамбене зграде се 

стара о њиховј правилној употреби и придржавању 

распореда коришћења. 

Станари су дужни да просторије намењене 

заједничкој употреби после сваке употребе очисте 

и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате 

лицу задуженом за његово чување. 

 

Економичност коришћења простора 

 

Члан 16. 
Станари су дужни да воде рачуна о економичности 

и да употребом заједничких простора  не 

повећавајући неоправдано, укупне трошкове. 

 

Забране код коришћењу простора 

 

Члан 17. 
У заједничким просторима, осим ствари које су 

нужне за наменско коришћење тих просторија, 

забрањено је држати друге. 

Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће 

и нечистоћу по степеништу или другим 

заједничким просторима, као и пушење на 

степеништу и ходнику. 

Забрањено је цртати, писати или на било који 

начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и 

друге делове зграде. 

 

Осветљење у улазном ходнику и степеништу 

 

Члан 18. 
Улазни ходник и степениште зграде која нема 

уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити 

осветљени до закључавања врата. 

 

Натписи и рекламе 

 

Члан 19. 
Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима 

ходника, на земљишту за редовну употребу зграде, 
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на фасади и другим спољним деловима зграде, 

станар може постављати уколико обавља пословну 

делатност, у складу са важећим прописима и 

обавезном сагласношћу скупштине стамбене 

заједнице. 

По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе 

уклони и да простор на коме су били постављени 

доведе у исправно стање. 

 

Број стана 

 

Члан 20. 
Станови морају бити обележени бројевима, а 

станари су дужни да бројеве уредно одржавају. 

 

Подрумске просторије 

 

Члан 21. 
Улазна врата у подрум морају бити закључана. 

Станари морају имати кључ од врата подрума. 

У подруму није дозвољено држање запаљивих 

предмета и течности. 

 

Огревни материјал 

 

Члан 22. 

Станари могу држати огревни материјал само у 

просторијама које су намењене или одлуком 

скупштине стамбене заједнице одређене за то. 

Забрањено је цепати огревни материјал у 

становима и на другим местима која за то нису 

одређена. 

 

Таван 

 

Члан 23. 
Улазна врата на таван морају бити стално 

закључана, а кључ доступан станарима зграде. 

На тавану је забрањено држање и употреба 

запаљивих предмета и течности. 

 

Тераса и кров зграде 

 

Члан 24. 

На непроходну терасу и кров зграде приступ је 

дозвољен само стручним лицима ради поправки, 

постављања антена и сличних уређаја, уклањања 

снега, леда и слично. 

Приликом постављања антена и других сличних 

уређаја не сме се оштетити кров, као ни други 

заједнички део згарде. 

 

Спољни делови зграде 

 

Члан 25. 
Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и 

сл.) морају бити чисти и исправни. 

О чистоћи и исправности спољних делова 

пословних просторија у згради старају се 

корисници тих просторија, а станари о осталим 

спољним деловима зграде. 

Врата, прозори, капци, ролетне и сл.у приземљу 

зграде морају се користити и одржавати тако да не 

ометају кретање пролазника. 

 

Земљиште за редовну употребу зграде 

 

Члан 26. 
Земљиште за редовну употребу зграде служи свим 

станарима. 

Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину 

коришћења и одржавања земљишта за редовну 

употребу зграде, у складу са пројектно техничком 

документацијом зграде. 

Одлуком скупштине стамбене заједнице, на 

земљишту за редовну употребу зграде, може бити 

одређен део за игру деце, трешење тепиха, 

паркирање аутомобила и других моторних возила, 

као и вршење других, уобичајених, заједничких 

потреба станара. 

 

Одржавање земљишта за редовну употребу 

зграде и забране 

 

Члан 27. 
Стамбена заједница је одговорна за одржавање 

земљишта за редовну употребу зграде и редовно 

поправљање и замену оштећених делова зграде, 

чишћење, кошење траве, орезивање живе ограде и 

другог растиња, уклањање корова, одржавање 

бетонских површина, тротоара, прилазних стаза и 

степеништа, интерних саобраћајница, 

противпожарних стаза, уклањање грађевинског и 

другог отпада, као и предузимање других радова 

како би простор око зграде био у уредном стању. 

На земљишту за редовну употребу зграде не сме се 

депоновати грађевински материјал, осим уколико 

се изводе грађевински радови, за које станар има 

потребно одобрење надлежног органа и сагласност 

скупштине стамбене заједнице. 

Ограда, зеленило и дрги елементи уређења 

земљишта за редовну употребу зграде, морају се 

одржавати тако да не оштећују зграду и 

инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих 

површина и површина са којима се граниче (улица, 

суседна зграда и сл.). 

Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, 

зеленило и друге елементе уређења површине око 

зграде. 

 

Обезбеђење зграде у случају временских 

непогода 
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Члан 28. 

Орган управљања зградом је дужан да за време 

кише, снега и других временских непогода, 

обезбеди да простори на степеништу, 

светларницима, тавану, подруму и другим 

заједничким просторима зграде буду затворени. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и 

лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити 

рачуна да не оштете заједничке просторије и 

заједничке делове зграде и да не угрожавају 

безбедност осталих станара и пролазника. 

Станари су дужни да у зимском периоду предузму 

мере заштите од смрзавања и пуцања водоводних и 

канализационих инсталација и уређаја у становима 

и пословним просторијама. 

Орган управљања зградом је дужан у зимском 

периоду обезбедити предузимање мера заштите од 

смрзавања и пуцања водоводних и канализационих 

инсталација и уређаја у заједничким просторијама. 

 

Унутрашње инсталације 

 

Члан 29. 
Није дозвољено неовлашћено отварање разводних 

кутија и ормарића са електричним уређајима који 

служе згради као целини или заједничким 

деловима зграде. 

Поправка кварова на електричним инсталацијама и 

контролно отварање кутија и ормарића могу 

обављати само стручна лица овлашћена за 

обављање ових послова. 

 

Водоводне и канализационе инсталације 

 

Члан 30. 
Станари су дужни да водоводне и канализационе 

инсталације држе у исправном и уредном стању. 

У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су 

повезани на канализациону инсталацију, није 

дозвољено бацње отпадака и других предмета који 

могу загушити или оштетити инсталације. 

 

Котларнице и инсталације грејања 

 

Члан 31. 
Котларницом и инсталацијама грејања у згради 

може руковати само стручно лице. 

Скупштина стамбене заједнице одређује време 

почетка, односно време престанка коришћења 

индивидуалне или блоковске котларнице којом 

управљају станари зграде, с тим што не може 

одредити да грејна сезона и грејни дан трају дуже 

нити да температура у просторијама буде виша од 

посебним актом прописане. 

 

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за 

узбуну у згради 

 

Члан 32. 
Орган управљања зградом дужан је да редовно 

врши контролу исправности лифта, 

противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у 

згради. 

Орган управљања зградом дужан је да на видном 

месту у згради истакне упутство за употребу 

лифта. 

У случају квара, лифт се мора искључити из 

употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење 

да је у квару и о насталом квару обавестити 

привредни субјект, односно предузетника коме је 

поверено одржавање зграде, о чему се стара орган 

упарвљања зградом. 

 

Громобрани и електричне инсталације 

 

Члан 33. 
Орган управљања зградом дужан је да се стара о 

исправности и редовном сервисирању громобрана 

и електричних инсталација. 

Послове сервисирања и испитивања 

громобранских инсталација и откањање 

недостатака, као и сервисирање и испитивање 

електричних инсталација и мере заштите од 

електричног удара и отклањање кварова могу 

вршити само стручна лица, на основу правила 

прописаних посебним законом. 

 

Апарати за гашење, откривање и јављање 

пожара 

 

Члан 34. 
Станари су дужни да воде рачуна о исправности и 

чувају од оштећења опрему, уређаје и средства за 

гашење пожара, као и да предузимају друге 

превентивне мере прописане одредбама посебног 

закона. 

 

Безбедносна расвета 

 

Члан 35. 
Забрањено је оштећивати и уништавати 

безбедносну расвету. 

 

Радови на текућем одржавању заједничких 

делова стамбене зграде 

 

Члан 36. 
Радови на текућем одржавању заједничких делова 

стамбене зграде обухватају: 

- редовно сервисирање лифтова; 

- поправке или замену аутомата за 

заједничко осветљење, прекидача, сијалица и 

друго; 

- редовне прегледе и сервисирање 

хидрофорских постројења, инсталација централног 

грејања, инсталација уређаја за гашење пожара, 
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громобранских инсталација, инсталација водовода 

и канализације, електроинсталација, уређаја за 

нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и 

вентилацију зграде. 

Радови на текућем одржавању заједничких делова 

стамбене зграде из става 1.овог члана могу да 

обављају приврдни субјекти или предузетници који 

су регистровани за обављање наведених 

делатности. 

 

Посебно одобрење за извођење радова 

 

Члан 37. 
Забрањено је у заједничким деловима зграде 

извођење радова на постављању и демонтирању 

инсталација, уређаја и делова зграде, као и 

грађевинских радова без потребног одобрења 

надлежног државног органа и без сагласности 

скупштине стамбене заједнице. 

 

III НАДЗОР 

 

Члан 38. 
Послове инспекцијског надзора врши Општинска 

управа преко грађевинског и комуналног 

инспектора у складу са Законом о становању и 

одржавању стамбених зграда. 

У вршењу инспекцијског надзора ове одлуке 

комунални инспектор има овлашћење да изда 

прекршајни налог за прекршаје за које су овом 

Одлуком  прописане новчане казне у фиксном 

износу и врши друге послове у складу са 

овлашћењима из Закона и овом одлуком. 

 

IV НЕПОШТОВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА 

Члан 39. 

За непоштовање кућног реда одговорни су станари 

и управник. 

Власник и закупац посебног дела зграде одговоран 

је и за понашање свог малолетног  детета, 

усвојеника или лица над којим има старатељство, 

као и за понашање других лица која су у његовом 

стану или пословној просторији, а нису станари у 

смислу одредаба ове  одлуке.  

Члан 40. 

О непоштовању кућног реда станари најпре 

обавештавају управника, који ће по пријему 

обавештења поучити прекршиоца да је у обавези 

да поштује кућни ред, о датој поуци сачинити 

белешку, а након тога, уколико је то 

потребно,учињени прекршај пријавити и 

надлежној инспекцији како би предузела мере у 

складу са Законом о становању и одржавању 

зграда. 

 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 

динара казниће се физичко лице уколико 

1.поступа супротно одредбама члана 3, 

2.поступа супротно одредбама члана 4, 

3.поступа супротно одредбама члана 5, 

4.виком, буком, коришћењем разних машина и 

уређаја, музичких апарата, свирањем,певањем  

или на други сличан начин ремети мир у згради, 

односно потпуни мир и тишину у току дневноги 

ноћног одмора (члан 6), 

5.поступа супротно одредбама члана 7, 

6.држи кућне љубимце супротно одредбама члана 

8, 

7.поступа супротно одредбама члана 10, 

8.поступа супротно одредбама члана 11, 

9.поступа супротно одредбама члана 12, 

10.користи заједнички простор супротно 

одредбама члана 15-17, 

11.држи запаљиве предмете и течности у  подруму 

и тавану (члан 21. и 23.) 

12.поступа супротно одредбама члана 22, 

13.поступа супротно одредбама члана 25, 

14.поступа супротно одредбама члана 28,30,34. и 

37. 

 

Новчаном казном у износу од 100.000,00динара 

казниће се правно лице за прекршаје из става 

1.овог члана , а одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 15.000,00 динара 

За прекршаје из става 1.овог члана предузетник ће 

се казнити новчаном казном у износу од  

75.000,00 динара. 

 

Члан 42. 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара 

казниће се правно лице уколико: 

1.обавља привредну делатност у згради противно 

одредбама члана 9, 

2.поступа супротно одредбама члана 19. 

За прекршаје из става 1.овог члана казниће  се 

предузетник новчаном казном у износу од 

25.000,00 динара, а одговорно лице  у правном 

лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. 

 

Члан 43. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара 

казниће се управник уколико: 

1. не истакне на видном месту у згради ажуриран 

списак станара (члан 13.), 

2. не обезбеди обавештење ком јавном предузећу, 

правном лицу или предузетнику јеповерено 

одржавање зграде (члан 13.), 

3. не обезбеди упутство о начину пријаве квара и 

оштећење на инсталацијама, уређајима и 

опреми зграде ( члан 13), 
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4. не  истакне на видном месту у згради одлуку о 

кућном реду у стамбеним зградама,време 

одмора, извод из прописа о заштити од пожара или 

извод из прописа о цивилној  заштити 

уколико у згради или стамбеном блоку постоји 

склониште (члан 13.), 

5. не обезбеди  правилну употребу заједничких 

просторија (члан 15.), 

6. не обезбеди осветљење стапеништа и ходника 

ноћу када у згради не постоје уређаји за 

аутоматско осветљење (члан 18.), 

7.не обезбеди обележавање станова бројевима 

(члан 20.), 

8. не обезбеди станару кључеве за заједничке 

просторије , таван и подрум (члан 13,21. и 

23.), 

9. не обезбеди одржавање земљишта за редовну 

употребу зграде у смислу одредаба члана 

26.и 27. 

10. поступи супротно одредбама члана 24, 

11. не обезбеди уклањање снега и леда са 

заједничких делова зграде и поступа супротно  

одредбама члана 28,  

12. поступа супротно одредбама члана 31, 

13. не истакне упутство на видном месту за 

употребу лифта  (члан 32. став3.),  

14. не обезбеди редовну контролу исправности 

лифта, противпожарних и других уређаја  

 (члан 32. став 1.), 

15. не истакне упозорење на вратима лифта да је 

лифт у квару (члан 32. став 3.), 

16. не обезбеди редовну контролу исправности 

громобрана и електричних инсталација 

члан 33.) 

 

VI ПРИМЕНА ПРОПИСА 

 

Члан 44. 

На питања о кућном реду која нису урађена овом 

одлуком примењују се одредбе Закона о становању 

и одржавању зграда (“Службени гласник РС” бр. 

104/16). 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 45. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општинеШид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-277/II-17 

Дана: 29. децембар 2017. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 45. став 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14) 

и члана 57.  став 6. Статута општине Шид ( „Сл. 

лист општине Шид“ број 18/15-пречишћени текст), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 29. 

децембра 2017. године донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Одлуци о радноправном статусу чланова 

Општинског већа општине Шид („Сл. лист 

општине Шид“ број: 11/16 и 15/16), у члану 2. 

бришe став 2. 

 

Члан 2. 

У члану 3. додају се речи „Мита Аврамов“. 

 

Члан 3. 

Oва Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у «Службеном листу општине Шид». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-289/II-17 

Датум: 29 децембар 2017 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

На основу члана 144. став 1. и 146. став 3. Закона о 

општем управном поступку (“Службени гласник 

РС“ број: 18/16), члана  32. став 1. тачка 20. Закона 

о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 46. 

Статута општине Шид (,,Сл. лист општине Шид“ 

број: 18/15-пречишћени текст), председник 

Скупштине је дана 29.12. 2017. године,   донео  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Исправља се грешка у Одлуци број: 011-274/II-17 

од 29.12.2017.године тако 

што се мења члан 1 тако да сада гласи: 

“ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Шид 

заједнички удео на непокретности, уписане у лист 

непокретности број: 6337,  
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-једнособан стан пов. 34 м2 у приземљу, број 

посебног дела 1. у стамбеној згради за колективно 

становање, зграда бр. 1. у ул. Светог Саве, 

саграђена на кат.парц. 2851/1, 

-кат.парц.бр.2851/1, у ул. Светог Саве, земљиште 

под зградом-објектом, пов. 1а 07м2, 

у ул. Светог Саве, земљиште уз зграду-објекат, 

пов. 2а 93м2, укупне пов. 4а 00м2 у К.О. Шид“. 

2. Закључак производи правно дејство од дана 

од кога производи правно дејство   Одлука која се 

исправља. 

 

I 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Закључка садржан је у 

члану 144. став 1. и 146. Закона о општем 

управном поступку ( “Службени гласник РС“ број: 

18/16), члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи  („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14) 

и члану 40. став 1. тачка 46. Статута општине Шид 

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

пречишћени текст). 

Одредбом члана 144. став 1. прописано је да Орган 

увек може да исправи своје решење или његове 

оверене преписе и уклони грешке у именима или 

бројевима, писању или рачунању и друге 

очигледне нетачности. Став 2. наведеног члана 

прописује да Решење о исправци почиње да 

производи правна дејства од када и решење које се 

исправља, али ако је исправка неповољна по 

странку - од када странка буде обавештена о 

исправци. 

Одредбом члана 146. став 3. наведеног Закона 

прописано је да против закључка није дозвољена 

жалба, нити се може покренути управни спор.  

Такође одредбом чланом 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи као и одредбом 

члана 40. став 1. тачка 46. Статута општине 

прописано је да Скупштина општине обавља и 

друге послове утврђене Законом и овим Статуом. 

Општинско веће je на својој седници одржаној 

01.12.2017.године утврдило предлог  Одлуке о 

отуђењу земљишта у јавној својини у К.О. Шид. 

Приликом припреме материјала за седницу 

Скупштине општине учињена је очигледна 

техничка грешка у наведеном предлогу Одлуке 

тако што је унет погрешан податак који се односи 

на предметну непокретност која се отуђује из јавне 

својине. Како је наведена Одлука на основу 

Предлога који је садржао техничку грешку и 

донета на седници Скупштине општине одржаној 

дана 29.12.2017.године а с обзиром на законску 

могућност прописану у члану 144. став 1. 

наведеног Закона да  Орган увек може да исправи 

своје решење или његове оверене преписе и уклони 

грешке у именима или бројевима, писању или 

рачунању и друге очигледне нетачности решено је 

као у диспозитиву. 

 

II 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог закључка није дозвољена жалба нити 

се може покренути управни спор. 

 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-274-1/II-17 

Дана: 29.12.2017.године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 144. став 1. и 146. став 3. Закона о 

општем управном поступку ( “Службени гласник 

РС“ број: 18/16), члана  32. став 1. тачка 20. Закона 

о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 46. 

Статута општине Шид (,,Сл. лист општине Шид“ 

број: 18/15-пречишћени текст), председник 

Скупштине је дана 29.12. 2017. године,   донео  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Исправља се грешка у Одлуци број: 011-

273/II-17 од 29.12.2017.године тако што се мења 

члан 1. тако да сада гласи: 

“ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Шид, 

земљиштe у јавној својини, кат. парц. бр. 4136/2 

лист непокретности број: 3233. К.О. Шид, улица 

Кнеза Милоша  остало грађевинско земљиште, –  

пов. 3а 19м2". 

2. Закључак производи правно дејство од дана 

од кога производи правно дејство Одлука која се 

исправља. 
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I 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Закључка садржан је у 

члану 144. став 1. и 146. Закона о општем 

управном поступку ( “Службени гласник РС“ број: 

18/16), члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи  („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14) 

и члану 40. став 1. тачка 46. Статута општине Шид 

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

пречишћени текст). 

Одредбом члана 144. став 1. прописано је да Орган 

увек може да исправи своје решење или његове 

оверене преписе и уклони грешке у именима или 

бројевима, писању или рачунању и друге 

очигледне нетачности. Став 2. наведеног члана 

прописује да Решење о исправци почиње да 

производи правна дејства од када и решење које се 

исправља, али ако је исправка неповољна по 

странку - од када странка буде обавештена о 

исправци. 

Одредбом члана 146. став 3. наведеног Закона 

прописано је да против закључка није дозвољена 

жалба, нити се може покренути управни спор.  

Такође одредбом чланом 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи као и одредбом 

члана 40. став 1. тачка 46. Статута општине 

прописано је да Скупштина општине обавља и 

друге послове утврђене Законом и овим Статуом. 

Општинско веће je на својој седници одржаној 

01.12.2017.године утврдило предлог  Одлуке о 

отуђењу земљишта у јавној својини у К.О. Шид. 

Приликом припреме материјала за седницу 

Скупштине општине учињена је очигледна 

техничка грешка у наведеном предлогу Одлуке 

тако што је унет погрешан податак који се односи 

на предметну непокретност која се отуђује из јавне 

својине. Како је наведена Одлука на основу 

Предлога који је садржао техничку грешку и 

донета на седници Скупштине општине одржаној 

дана 29.12.2017.године а с обзиром на законску 

могућност прописану у члану 144. став 1. 

наведеног Закона да  Орган увек може да исправи 

своје решење или његове оверене преписе и уклони 

грешке у именима или бројевима, писању или 

рачунању и друге очигледне нетачности решено је 

као у диспозитиву. 

 

II 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог закључка није дозвољена жалба нити 

се може покренути управни спор. 

 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-273-1/II-17 

Дана: 29.12.2017.године 

Шид 

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 


