
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 22. став 1. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број: 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016–

др.закон и 47/2018), члана 41.став 1.тачка43. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број 1/2019 ) и члана 16.и 17. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број17/2019), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

26. августа  2019.године, донела јe 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА УПРАВЉАЊА 

ВОДОВОДОМ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

БИКИЋ ДО И ПРИВИНА ГЛАВАНА ЈАВНО 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ 

ШИД 

 

Члан 1. 

Овом Oдлуком, преноси се право управљања 

водоводом у насељеним местима Бикић До и 

ПривинаГлава, изграђеном на кат.парцелама 

бр.250, 251, 252, 253, 254, 256, 20, 57, 58, 59, 389, 

367/1, 394, 395, 409, 414, 415, 417, 418, 1306, 2330, 

2333 и 2335 у К.О. ПривинаГлава, у јавној својини 

општине Шид, на Јавно комунално предузеће 

„Водовод“ Шид. 

 

Члан 2. 

Општина Шид и Јавнокомунално предузеће 

„Водовод“ Шид, међусобне односе у вези са 

преносом права управљања из члана 1. ове Одлуке 

уредиће уговором о преносу права управљања. 

 

 

Члан 3. 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-131/II-19 

Дана: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу чланa 2. став 3. тачка 2. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број 88/11 и 104/16 и 95/18), члана 97. и 98. 

Закона о водама („Службени гласник РС“, број 

30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), члана 

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

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 –

др.закон, 101/16-др. закони 47/18) ичлана 41. став 

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

општине Шид“, број 1/19), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној 26. августа 2019.  

године, донела је 

 

ОДЛУКА  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о пречишћавању и одвођењу 

атмосферских и отпадних вода (Сл. лист општине 

Шид“ број 7/17) члан 16. став 2. мења  се и гласи : 

Под предвиђеним условима потребним за 

решавање текуће контроле, експлоатације и 

поправке система, подразумева се да је забрањено 

испуштање у јавну канлизациону мрежу:  

1. Било какве  чврсте материје, 

2. Отпадне воде из угоститељских или 

сличних објеката у којима се припрема 

више од 200 топлих оброка на дан, уколико 

нису предходно пропуштене кроз 

одговарајући сепаратор масноће, 

Година VII                                                                                                                                                                  Шид 

Број 25/2019                                                                                                                  26. август 2019. година 
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3. Отпадне воде из септичких јама и 

комуналног отпада и 

4. Запаљиве и експлозивне материје као што 

су : нафта као и њени лаки и тешки 

деривати, остале чврсте , течне и гасовите 

запаљиве и експлозивне материје. 

Члан 2. 

Члан 18. мења  се и гласи:  

У  јавну канализациону мрежу забрањено је 

испуштање, опаснихи штетних материја у 

концентрацијама већим од граничне вредности 

емисије за одређене групе или категорије 

загађујућих материја за технолошке отпадне воде, 

пре њиховог испуштања у јавну канализацију кој 

есу у складу са Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање (Сл. гласник РС, број 67/11, 

48/12 и 1/16) : 

 

Редниброј Параметар 
јединица 

мере 
Граничнавредностемисије 

1.  pH  6,5-9,5 

2.  Хемијскапотрошњакисеоника (ХПК) мг/л 1000 

3.  Биохемијскапотрошњакисеоника(BPK5) мг/л 500 

4.  
Укупнинеорганскиазот (НХ4-Н, НО3-Н, 

НО2-Н) 
мг/л 120 

5.  Укупаназот мг/л 150 

6.  Амонијак, израженпрекоазота (НХ4-Н) мг/л 100 

7.  Таложнематеријенакон 10 минута мг/л 150 

8.  Укупанфосфор мг/л 20 

9.  
Екстракторганскимрастварачима (уља, 

масноће) 
мг/л 50 

10.  Минералнауља мг/л 30 

11.  Феноли(фенолнииндекс) мг/л 50 

12.  картан мг/л 5 

13.  Укупногвожђе мг/л 200 

14.  Укупанманган мг/л 5 

15.  Сулфиде мг/л 5 

16.  Сулфати мг/л 400 

17.  Активнихлор мг/л 30 

18.  Укупнесоли мг/л 5000 

19.  Флуориди мг/л 50 

20.  Укупниарсен мг/л 0,2 

21.  Укупнибаријум мг/л 0,5 

22.  Цијаниди (лакоиспарљиви) мг/л 0,1 

23.  Укупницијаниди мг/л 1 

24.  Укупносребро мг/л 0,2 

25.  Укупнажива(ВИ мг/л 0,05 

26.  Укупницинк(ВИ мг/л 2 

27.  Укупникадмијум(ВИ мг/л 0,1 

28.  Укупникобалт мг/л 1 

29.  ХромВИ(ВИ) мг/л 0,5 

30.  Укупнихром(ВИ) мг/л 1 

31.  Укупноолово мг/л 0,2 

32.  Укупникалај мг/л 2 

33.  Укупнибакар(ВИ) мг/л 2 

34.  Укупниникал(ВИ) мг/л 1 
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35.  Укупнимолибден мг/л 0,5 

36.  
БТЕX (безен, 3олуене, тиобензен, 

ксилен) 
(в) 0,1 

37.  Органскирастварачи (в) 0,1 

38.  Азбест мг/л 30 

39.  Токсичност  
ОдносразблажењаЛЦ 50%( 

токсиколошкитестсарибамаилидафнијама) 

40.  температура 
о
ц 40 

 

У јавну канализациону мрежу забрањено је 

испуштање и осталих штетних, токсичних и 

загађујућих материја, које нису обухваћене овим 

чланом. 

 

Члан 3.  

У члану 23. став 1. и 2. мењају се и гласе :  

Уколико овлашћена лабораторија утврди да 

корисник јавне канализационе мреже испушта воду 

која садржи материје и друге супстанце преко 

количина дозвољених овом Одлуком, дужан  је 

платити накнаду за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење употребљених вода, према 

методологији за плаћање накнаде на основу  које 

ЈКП ''Водовод''  Шид  плаћа накнаду ЈВП ''Воде 

Војводине''  Нови Сад.  

Додатна накнада за испуштање опасних, токсичних 

и штетних материја одрећује се по утврђеном 

обрасцу  који одређује ЈВП „Воде Војводине“ и све 

промена вредности параметара  ажурирају у 

Службеном листу АПВ. 

 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-162/II-19 

Дана: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 2.став 3. тачка 7. Закона о 

комуналним делатностима ("Службени гласник 

РС", број 88/2011, 46/2014-Одлука УС РС и 

104/2016), члана 20.став 1. тачка 2. и 5. и члана 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 

101/2016-др.закон и 47/2018) члана 16.став 1. тачка 

2. и 5. и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине 

Шид ("Службени лист општине Шид", број 

1/2019), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној 26. августа  2019.године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови и начин 

организовања послова на уређивању, одржавању и 

коришћењу јавних паркиралишта, начин плаћања 

цене услуга за коришћење јавних 

паркиралишта,уклањање возила и друга питања од 

значаја за обављање ове делатности. 

 

Управљање, коришћење и одржавање 

 

Члан 2. 

Послове управљања, коришћења и одржавања 

јавних паркиралишта, као и уклањање возилаврши 

Јавно комунално предузеће "Стандард" Шид (у 

даљем тексту: ЈКП "Стандард"). 

 

Појам јавног паркиралишта 

 

Члан 3. 

Јавна паркиралишта, у смислу ове одлуке су 

изграђене и опремљене површине јавне намене, 

односно друго грађевинско земљиште одређено за 

паркирање. 

 

Стална, привремена и повремена 

паркиралишта 

 

Члан 4. 

Јавна паркиралишта према намени могу бити: 

стална, привремена и повремена. 
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Стална паркиралишта су посебно изграђене 

површине јавне намене за паркирање возила и 

јавне саобраћајне површине које су посебно 

одређене и обележене за паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене 

површине јавне намене, односно грађевинско 

земљиште, које су до привођења намени утврђеној 

урбанистичким планом, посебно одређене и 

обележене за паркирање возила. 

Повремена паркиралишта су површине јавне 

намене, односно грађевинско земљиште у 

непосредној близини објеката у којима се 

одржавају спортске, културне, уметничке и друге 

приредбе и скупови, за време њиховог трајања, 

које су посебно одређене и обележене за 

паркирање возила. 

Решење о одређивању привремених и повремених 

паркиралишта доноси Општинско веће на предлог 

ЈКП "Стандард", Одељења за урбанизам, 

комунално-стамбене и имовинско правне послове, 

Одсек за инфраструктуру (у даљем тексту: 

Одељење) и по захтеву правних и физичких лица. 

 

Општа и посебна паркиралишта 

 

Члан 5. 

Јавна паркиралишта, с обзиром да ли се врши 

наплата за коришћење, могу да буду: 

1. општа паркиралишта, за чије коришћење се не 

плаћа цена паркирања; 

2. посебна паркиралишта, за чије коришћење се 

плаћа цена паркирања.  

 

Врста возила 

 

Члан 6. 

Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, 

могу да буду одређена за паркирање: 

1. путничких возила; 

2. аутобуса; 

3. теретних возила; 

4. бицикала, мотоцикала, мопеда, трицикала и 

четвороцикала; 

5. прикључних возила. 

Јавна паркиралишта могу да буду одређена и за 

паркирање различитих врста возила из става 1.овог 

члана. 

 

Посебна паркиралишта 

 

Члан 7. 

Општинско веће одређује посебним актом јавна 

паркиралишта за чије коришћење се плаћа цена 

паркирања (посебна паркиралишта) на предлог 

ЈКП "Стандард". 

 

Обележавање 

 

Члан 8. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о 

безбедности саобраћаја. 

Посебна паркиралишта, поред саобраћајне 

сигнализације, морају да имају на видном месту 

истакнуто обавештење које садржи: ознаку зоне, 

врсте возила, цену паркирања, као и назнаку 

дозвољеног времена паркирања. 

Обележавање јавних паркиралишта врши се према 

саобраћајно-техничкој документацији, коју 

израђује Одељење у складу са посебном одлуком. 

 

Евиденција о саобраћајној сигнализацији 

 

Члан 9. 

Одељење је дужно да води евиденцију о 

саобраћајној сигнализацији на јавним 

паркиралиштима. 

 

II ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА 

 

Дужности ЈКП 

 

Члан 10. 

ЈКП "Стандард" је дужно да уређује, одржава, 

опрема и обележава јавна паркиралишта. 

Средства за обављање послова из става 1.овог 

члана обезбеђују се из наплате цене паркирања. 

 

Члан 11. 

ЈКП "Стандард" је дужно да јавна паркиралишта 

непрекидно одржава чистим и уредним. 

ЈКП "Стандард" је дужно да води евиденцију о 

јавним паркиралиштима у складу са актом из члана 

7.ове одлуке. 

 

Корисник јавног паркиралишта 

 

Члан 12. 

Корисником јавног паркиралишта у смислу ове 

одлуке сматра се возач, односно власник возила (у 

даљем тексту: корисник). 
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Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште 

у складу са саобраћајном сигнализацијом и 

ознакама из члана 8.став 2. ове одлуке. 

 

Паркинг места за особе са инвалидитетом 

 

Члан 13. 

Одељење је дужно да на јавним паркиралиштима 

одреди и обележи паркинг места за особе са 

инвалидитетом. 

Паркинг места за особе са инвалидитетом могу да 

користе лица која својим актом одреди одељење 

Општинске управе надлежно за социјалну заштиту. 

Лицима са инвалидитетом ЈКП "Стандард" издаје 

налепницу за означавање возила, на основу 

решења надлежног органа из става 2.овог члана. 

 

III НАЧИН ПЛАЋАЊА ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА 

 

Члан 14. 

Наплату цене за паркирање на посебним 

паркиралиштима врши ЈКП "Стандард". 

Наплата цене паркирања врши се путем паркинг 

карти и СМС порука. 

 

Цена паркирања 

 

Члан 15. 

За коришћење посебног паркиралишта корисник је 

дужан да ЈКП "Стандард" плати цену паркирања, у 

зависности од времена коришћења паркинг места и 

зоне у којој се паркиралиште налази. 

Цена из става 1.овог члана утврђује се ценовником 

ЈКП "Стандард", на који претходну сагласност даје 

Општинско веће. 

Ценовником из претходног става, може се 

предвидети издавање паркинг карте на сат, дневне 

паркинг карте, месечне, полугодишње и годишње 

паркинг карате. 

 

Повлашћени корисници 

 

Члан 16. 

Поједини корисници могу користити 

паркиралишта као повлашћени корисници, 

уколико се иста налазе у непосредној близини 

њиховог стана или пословног простора. 

Повлашћеним корисницима из претходног става 

ЈКП "Стандард" издаје повлашћену паркинг карту, 

која се може користити искључиво за возило за 

које је издата. 

Основ за издавање паркинг карте, цену, као и 

време коришћења одређује ЈКП "Стандард" уз 

сагласност Општинског већа. 

 

Дужности корисника и ослобађање од плаћања 

 

Члан 17. 

Корисник је дужан да: 

1. плати цену паркирања у складу са ценовником 

услуга из члана 15. ове одлуке; 

2. користи паркинг место у складу са постављеном 

сигнализацијом. 

Од плаћања цене за паркирање ослобођена су 

возила: 

1. особа са инвалидитетом на посебним 

паркиралиштима који на возилу имају видно 

истакнуту налепницу; 

2. јавних предузећа чији је оснивач општина Шид, 

хитне медицинске помоћи, полиције, војске, 

ватрогасних и возила инспекције када у току 

интервентних акција користе посебна 

паркиралишта. 

 

Паркинг карта и СМС порука 

 

Члан 18. 

Куповином паркинг карте, корисник стиче право 

коришћења паркинг места и прихвата прописане 

услове за коришћење посебног паркиралишта. 

Корисник је дужан да истакне паркинг карту са 

унутрашње стране предњег ветробранског стакла 

возила или плати паркирање слањем СМС поруке. 

 

Дневна паркинг карта 

 

Члан 19. 

Корисник паркинг места који није платио паркинг 

карту за коришћење паркинг места унапред, или 

настави да користи паркинг место након истека 

времена за које је платио цену коришћења унапред, 

сматра се да се определио за плаћање цене дневне 

паркинг карте из члана 15.став 3. ове одлуке. 

Дневна паркинг карта, из става 1.овог члана важи 

од тренутка издавања налога за плаћања посебне 

паркинг карте, наредна 24 часа (до истека сатнице 

када му је посебна паркинг карта издата 

претходног дана). 

Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје 

контролор и уручује га кориснику. 
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Када контролор није у могућности да уручи налог 

кориснику, причвршћује га на предње 

ветробранско стакло на возилу. 

Достављање налога за плаћање дневне паркинг 

карте, на начин из става 4.овог члана сматра се 

уредним и доцније оштећење или уништење налога 

нема утицаја на ваљаност достављања и не одлаже 

обавезу плаћања дневне паркинг карте. 

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио 

по примљеном налогу, ако је платио дневну 

паркинг карту у року од 8 дана од дана издавања, 

на начин назначен у налогу. 

Ако корисник не плати дневну паркинг карту, у 

року из става 6. овог члана, дужан је да осим 

износа цене дневне паркинг карте, плати и стварне 

трошкове ЈКП "Стандард" и законску затезну 

камату, на шта ће у налогу бити упозорен. 

Уколико корисник паркиралишта не изврши 

плаћање по издатом налогу за плаћање дневне 

паркинг карте у року од 8 дана, биће му уручена 

опомена за плаћање дневне паркинг карте на кућну 

адресу, са трошковима опомене, које је дужа 

платити у року од 5 дана од дана уручења опомене. 

Уколико корисник не поступи у складу са ставом 

8.овог члана, ЈКП "Стандард" ће покренути 

поступак наплате потраживања. 

 

Чување возила и одговорност за оштећење 

 

Члан 20. 

ЈКП "Стандард" нема обавезу чувања возила и не 

сноси одговорност за оштећење или крађу возила 

или нестанак ствари из возила на јавном 

паркиралишту. 

 

Контрола наплате и коришћења јавног 

паркиралишта 

 

Члан 21. 

Контролу наплате и коришћења јавног 

паркиралишта врши овлашћени радник ЈКП 

"Стандард" (у даљем тексту: контролор). 

Контролор има службену легитимацију и носи 

службено одело. 

Изглед легитимације и службеног одела 

контролора утврђује ЈКП "Стандард" посебним 

актом. 

 

IV ЗАБРАНЕ 

 

Забрањене радње 

 

Члан 22. 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 

1. паркирање возила супротно саобраћајној 

сигнализацији и ознакама из члана 8. став 2. ове 

одлуке, као и на други начин ометање коришћења 

јавних паркиралишта; 

2. паркирање нерегистрованих возила; 

3. паркирање возила дуже од времена предвиђеног 

за паркирање; 

4. стављање одбаченог или хаварисаног возила; 

5. остављање прикључног возила без сопственог 

погона; 

6. остављање пловних објеката, других ствари и 

предмета, као и коришћење паркиралишта на 

начин супротан намени; 

7. постављање ограде или сличне препреке на 

паркинг месту, или ометање паркирања других 

возила; 

8. самовласно уређење резервисаног паркинг 

места; 

9. прање и поправка возила или на други начин 

коришћење јавних паркиралишта супротно 

њиховој намени; 

10. остављање неисправних или хаварисаних 

возила дуже од 24 часа; 

11. друге радње које доводе до ометања паркирања 

возила, прљања, оштећења или уништења јавног 

паркиралишта. 

Паркирање и заустављање возила 

 

Члан 23. 

Забрањено је паркирање и заустављање возила: 

1. на дечијим игралиштима, спортским теренима и 

другим местима намењеним за рекреацију; 

2. испред пешачких улаза у стамбене зграде; 

3. на начин да се омета коришћење комуналних 

уређаја и објеката; 

4. на местима где је онемогућен приступ посудама 

за одлагање смећа; 

5. на парковима, трговима, шеталиштима и свим 

зеленим површинама; 

    6. на површинама јавних установа на којима је 

забрањено заустављање и паркирање возила,  

осим возила којима је паркирање и заустављање 

дозвољено; 

    7. осталим површинама јавне намене које нису 

намењене за паркирање и заустављање возила. 

 

V УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА 
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Члан 24. 

Уклањање непрописно паркираних, заустављених 

и остављених возила врши ЈКП ''Стандард'', које је 

дужно да обезбеди возило, опрему, запослене, 

простор за чување возила и дежурну службу за 

чување и издавање возила.  

 

Члан 25. 

Потребу уклањања непрописно паркираних, 

заустављених или остављених возила утврђује 

полицијски службеник или комунални инспектор 

Одељења за инспекцијке послове Општинске 

управе општине Шид (у даљем тексту: комунални 

инспектор) у оквиру надлежности одређене 

законом и подзаконским актима.  

Полицијски службеник приликом уклањања возила 

поступа на начин прописан законом којим је 

уређена безбедност саобраћаја на путевима и 

подзаконским актима донетим на основу истог 

прописа. 

Комунални инспектор приликом уклањања возила 

поступа на начин прописан законом којим је 

уређено обављање комуналних делатности и 

подзаконским актима донетим на основу истог 

прописа. 

ЈКП ''Стандард'' је дужно да уклони непрописно 

паркирано, заустављено и остављено возило по 

налогу полицијског службеника или комуналног 

инспектора. 

 

Члан 26. 

У случајевима када је возило паркирано, 

заустављено или остављено супротно одредбама 

члана 22.или члана 23. ове одлуке и супротно 

одредбама Одлуке о комуналној хигијени и 

услугама, комунални инспектор може наложити 

кориснику, ако је присутан, да одмах уклони 

возило, под претњом принудног извршења. 

Уколико се корисник не налази на лицу места или 

не поступи по налогу из става 1.овог члана 

комунални инспектор ће, без саслушања 

надзираног субјекта, донети решење којим ће 

наложити уклањање возила у одређеном року, који 

се може одредити на часове и на минуте, под 

претњом принудног извршења. 

Решење из става 2.овог члана се причвршћује на 

возило уз назначење дана и часа када је 

причвршћено и тиме се сматра да је достављање 

уредно извршено, а касније оштећење, уништење 

или уклањање овог решења не утиче на ваљаност 

достављања. 

Жалба против решења из става 2.овог члана не 

одлаже његово извршење. 

Ако лице не поступи у складу са решењем из става 

2.овог члана комунални инспектор ће то утврдити 

записником и спровести поступак принудног 

извршења у оквиру којег ће наложити ЈКП-у 

''Стандард'' да се возило уклони. 

Комунални инспектор је дужан да присуствује 

уклањању возила. 

 

Члан 27. 

Поступак уклањања возила сматра се започетим 

када специјално возило стигне на место извршења 

по позиву налогодавца или када су започете радње 

за припрему уклањања, а сматра се завршеним 

тренутком спуштања возила на платформу. 

Уклањање возила ће се прекинути ако се корисник 

појави на месту уклањања, пружи доказ о свом 

идентитету, доказ да је власник возила или од 

власника овлашћени корисник, прихвати да уклони 

возило и ЈКП-у ''Стандард'' плати трошкове 

започете интервенције. 

У случају из става 1.овог члана примењује се цена 

за започету интервенцију према ценовнику ЈКП 

''Стандард''. 

 

Члан 28. 

Комунални инспектор издаће налог за премештање 

возила у случајевима када возило није непрописно 

паркирано, односно остављено, ако то налаже 

потреба:  

1. обављања хитних интервенција на комуналним 

објектима или несметаног обављања комуналне 

делатности,  

2. ослобађања површине јавне намене за 

организовање културних, спортских и других 

манифестација и  

3. отклањања последица од елементарних 

непогода.  

На основу налога из става 1.овог члана, Јавно 

предузеће ће извршити премештање возила без 

плаћања накнаде, односно у случају наведеном у 

ставу 1. тачка 2. овог члана, о трошку организатора 

манифестације.  

 

Члан 29. 

Уклањање возила по налогу полицијског 

службеника или комуналног инспектора врши ЈКП 

''Стандард'' специјалним возилом и то о трошку 

корисника возила. 
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ЈКП ''Стандард''  је дужно да уклоњено возило 

однесе на за то одређено место и да се стара о 

чувању истог. 

Корисници уклоњених возила дужни су да возила 

преузму у року од 120 дана од дана уклањања 

возила. 

ЈКП ''Стандард'' остварује право да возило које се 

не преузме у року из става 3.овог члана прода 

путем јавне продаје како би се надокнадили 

трошкови уклањања, чувања и други доспели 

трошкови. 

Корисник може преузети уклоњено возило уколико 

достави доказ о свом идентитету, доказ да је 

власник возила или од власника овлашћени 

корисник и плати ЈКП ''Стандард'' трошкове 

уклањања и чувања возила. 

 

Члан 30. 

ЈКП ''Стандард'' је дужно да надокнади штету 

проузроковану уклањањем и чувањем возила. 

ЈКП ''Стандард'' не сноси одговорност за 

евентуална оштећења хаварисаног или напуштеног 

возила и уколико је возило у таквом стању да га је 

немогуће уклонити без оштећења. 

Напуштеним возилима, у смислу ове одлуке, 

сматрају се она возила на којима нема видних 

обележја о власништву и за које је према стању у 

коме се налазе очигледно да су напуштена. 

ЈКП ''Стандард'' је дужно да пре уклањања возила 

документује видљива оштећења на возилу. 

Члан 31. 

Трошкови уклањања и чувања возила наплаћују се 

кориснику према ценовнику услуга ЈКП 

''Стандард'', на који сагласност даје Општинско 

веће. 

 

VI НАДЗОР 

 

Члан 32. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке 

врш 

и комунални инспектор. 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Прекршаји ЈКП "Стандард" 

 

Члан 33. 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара 

казниће се ЈКП "Стандард" ако учини прекршај из 

члана 10.став 1. и члана 11. ове одлуке. 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се и 

одговорно лице у ЈКП "Стандард" новчаном 

казном у износу од 15.000,00 динара. 

 

Прекршаји правног лица 

 

Члан 34. 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара 

казниће се правно лице ако учини прекршај из 

члана 22.и 23. ове одлуке. 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

износу од 15.000,00 динара. 

 

Прекршаји предузетника 

 

Члан 35. 

Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара 

казниће се предузетник ако учини прекршај из 

члана 22.и 23. ове одлуке. 

 

Прекршаји физичког лица 

 

Члан 36. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара 

казниће се физичко лице ако учини прекршај из 

члана 22.и 23. ове одлуке. 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист 

општине Шид", бр. 7/2017). 

 

Члан 38. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-163/II-19 

Дана: 29. август 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 
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81/2009-исправка., 64/2010-oдлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), 

члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 

32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

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

закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 41. 

став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Службени 

лист општине Шид“, број 1/2019), Скупштина 

општине Шид, по прибављеном мишљењу 

Комисије за планове, на седници одржаној дана 26. 

августа 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

O ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ДЕОНИЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА БРОЈ 18,  

НЕШТИН-ЕРДЕВИК 

 

Члан 1. 

Приступа се изради измена и допуна Плана 

детаљне регулације за деоницу државног пута број 

18 Нештин – Ердевик ( „Службени лист општине 

Бачка Паланка“ бр. 1/2011 и „Службени лист 

општина Срема“, бр. 2/2011 - у даљем тексту: 

План). 

 

Члан 2. 

Подручје које ће се обухватити Одлуком о измени 

и допуни Плана налази се на територији општина 

Бачка Паланка и Шид. На територији општине 

Бачка Паланка, граница обухвата катастарске 

општине К.О. Визић и К.О. Нештин, а на 

територији општине Шид, граница обухвата 

катастарске општине К.О. Ердевик и К.О. Ђипша. 

 

Oпштина Бачка Паланка 

Почетна тачка описа обухвата Плана детаљне 

регулације државног пута бр. 18 Нештин – Ердевик 

на територији општине Бачка Паланка се налази на 

тромеђи државног пута IIА реда, бр. 119, парцела 

4768/1 и парцела 931 и 932 у катастарској општини 

Нештин.Од тромеђе граница у правцу запада прати 

јужну међу државног пута до тромеђе државног 

пута, парцела 4768/1, пута, парцела 4772 и парцеле 

933/3 а затим у правцу југа прати источну међу 

пута, парцела 4772 до тромеђе пута и парцела 

1067/1 и 1067/8.Од тромеђе граница у правцу југа 

прати северну и источну међу парцеле 1067/8 и 

јужну међу парцеле 1037/2 до тромеше пута, 

парцела 4772 и парцела 1067/8 и 1037/2 а затим 

наставља у правцу југа и прати источну међу пута, 

парцела 4772 до тромеђе пута, парцела 4772, 

парцеле 1033 и границе катастарских општина 

Нештин и Визић.Од тромеђе граница у правцу 

југоистока прати границу катастарских општина 

Нештин и Визић до тромеђе парцела 691 и 580/8 

(К.О. Визић) и границе катастарских општина 

Нештин и Визић.Од тромеђе граница прелази у 

катастарску општину Визић, у правцу запада прати 

јужну међу парцела 691, мења правац ка југу и 

прати источну међу парцеле 580/11 и пута, парцела 

1644 до тромеђе парцела 580/11, 580/14 и 

580/15.Од тромеђе граница у правцу истока прати 

северну међу парцеле 580/15 до границе 

катастарских општина Визић и Нештин, мења 

правац ка југу и прати границу катастарских 

општина Визић и Нештин до тромеђе парцела 486, 

488 и границе катастарских општина Визић и 

Нештин.Од тромеђе граница у правцу југа прати 

источну међу парцела 489, 490, 491, 493, 494, 

495/8, 495/2, 495/1, 480/1, 480/2, 480/3, 481/3, 

481/14, 482/2 и482/6 а затим у правцу истока прати 

северну међу парцеле 479 до тромеђе парцела 479 

и 480 са границом катастарских општина Визић и 

Нештин.Од тромеђе граница наставља у правцу 

југа и прати границу катастарских општина Визић 

и Нештин до тромеђе катастарских општина 

Визић, Ђипша и Нештин.Од тромеђе граница 

наставља ка југу и прати границу катастарских 

општина Визић и Ђипша до тромеђе пута, парцела 

1632, парцеле 377 и границе са катастарском 

општином Ђипша.Од тромеђе граница пресеца пут 

и даље у правцу запада прати јужну међу пута, 

парцела 1632 до тромеђе пута, парцела 1632 и 

парцела 1531/2 и 1531/3. Од тромеђе граница у 

правцу југа прати западну међу парцеле 1531/3, 

источну међу пута, парцела 1636 до тромеђе пута и 

парцела 1507/19 и 1507/20, мења правац ка западу, 

прати јужну међу парцеле 1507/19 и даље ка југу 

прати иасточну међу потока, парцела 1484/1 и 

долази до тромеђе потока и парцела 1447/3 и 

1465/5.Од тромеђе граница граница наставља у 

правцу југа и прати источну међу парцела 1447/2, 

1447/4, 1447/6, 1449 и 1450 и долази до границе 

катастарских општина Визић и Ердевик, мења 

правац ка северозападу и дужином од cca 250 м 

прати границу катастарских општина Ердевик и 

Визић а затим у правцу североистока пресецајући 

парцелу 1439/1 долази до тромеђе парцела 1439/1, 
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1441/1 и 1441/2.Од тромеђе граница наставља у 

правцу североистока, прати северну међу парцела 

1441/1 и 1442, дужином cca 1000 м од пресеца 

парцеле 1439/1 и 1439/2, долази до међе пута, 

парцела 1625 и парцеле 1439/2 и даље у истом 

правцу дужином од cca 225 м пресеца парцелу 

1439/2 до пута, парцела 1629 и долази до 

четворомеђе пута и парцела 1439/2, 1516/1 и 

1529/1.Од четворомеђе граница у правцу севера 

прати западну међу пута, парцела1629 до тромеђе 

путева, парцеле 1629 и 1632 и парцеле 1530/18.Од 

тромеђе граница у правцу северозапада прати 

јужну међу пута, парцела 1632, обухвата парцеле 

1388 и 1641 и даље у правцу северозапада 

дужином од cca 200 м прати јужну међу пута, 

парцела 1593, пресеца га, прати северну међу 

парцеле 1386 до пута, парцела 1597 и у правцу 

севера прати његову западну међу до тромеђе пута 

и парцела 118/2 и 119.Од тромеђе граница пресеца 

пут, парцела 1597 и поток, парцела 1641 и 

наставља у правцу југа пратећи источну међу 

парцеле 355/1 до тромеђе пута, парцела 1632 и 

парцела 355/1 и 363.Од тромеђе граница у правцу 

југоистока прати северну међу пута, парцела1632 

до тромеђе пута и парцела 366 и 368/1.Од тромеђе 

граница наставља ка истоку и прати северну међу 

парцела 368/1, 368/3, 368/4 и 368/5 а затим ка 

северу прати јужну и источну међу парцеле 371/3 

до тромеђе парцела 371/3, 372/2 и 393/1.Од тромеђе 

граница наставља у правцу севера и прати западну 

међу парцела393/1, 394 и 395 до тромеђе пута, 

парцела 1598 и парцела 395 и 398.Од тромеђе 

граница у правцу северозапада дужином од cca 110 

м прати јужну међу пута, парцела 1598, пресеца га 

и у правцу севера прати западну међу парцела 432 

и 438 до тромеђе парцела 438, 439 и 446.Од 

тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу 

парцеле 446 до пута, парцела1600 а затим 

источном међом пута долази до тромеђе пута и 

парцела 480/8 и481/2.Од тромеђе граница у правцу 

североистока прати западну међу парцеле 481/2, 

мења правац ка северозападу и прати западну међу 

путева, парцеле 1645 и 1644 до тромеђе пута, 

парцела 1644 и парцела 559/2 и 561.Од тромеђе 

граница наставља у правцу севера, прати западну 

међу парцела559/2,  559/3  и  559/1  до  пута,  

парцела  1644  и  прати  западну  међу  

пута,парцела 1644 и парцеле 589 и долази до 

тромеђе пута, парцела 1644 и парцела 697/2 и 

697/4.Од тромеђе граница обухвата парцелу 697/2 

и даље ка северу прати западну међу пута, парцела 

1644, прелази у катастарску општину Нештин, 

прати западну међу пута, парцела 4772 до тромеђе 

државног пута IIА реда, бр.119, парцела 4768/1, 

пута, парцела 4772 и парцеле 935.Од тромеђе 

граница у правцу запада дужином од cca 30 м 

прати јужну међу државног пута, пресеца га, а 

затим у правцу истока дужином од cca 135 м прати 

његову северну међу, мења правац ка југу, пресеца 

државни пут и долази до почетне тачке описа 

обухвата Плана. 

Укупна површина обухвата Плана детаљне 

регулације државног пута бр. 18 Нештин – Ердевик 

на територији општине Бачка Паланка износи cca 

128,95 ha. 

 

OпштинаШид 

Почетна тачка описа обухвата Плана детаљне 

регулације државног пута бр. 18 Нештин – Ердевик 

на територији општине Шид се налази на тромеђи 

катастарских општина Визић, Бингула и 

Ердевик.Од тромеђе граница у правцу југозапада 

дужином од cca 470 м пресеца парцелу 4261, 

долази до међе парцела 2459 и 4261 и наставља у 

истом правцу пратећи јужну међу парцела 2459, 

2492 и 2473 и долази до југозападне међе пољског 

пута, парцела 2473 и парцеле 4261 а затим пресеца 

језеро, парцела 4261 и долази до тромеђе 

парцела4253, 4258 и 4261.Од тромеђе граница 

наставља у правцу југозапада и прати северну међу 

језера, парцела 4261 до тромеђе језера, пољског 

пута, парцела 6276 и парцеле 4206.Од тромеђе 

граница у правцу југа прати источну међу пољског 

пута, парцела6276 до тромеђе пољских путева, 

парцеле 4204 и 6276 и парцеле 4203.Од тромеђе 

граница у правцу истока прати северну међу 

парцеле, мења правац ка југу и прати западну међу 

језера, парцела 4261 до тромеђе језера, пољског 

пута, парцела 4510 и парцеле 4178.Од тромеђе 

граница наставља у правцу југа и пратећи западну 

међу пољског пута, парцела 4510 долази до 

тромеђе пољског пута и парцела 4165 и 4166.Од 

тромеђе граница мења правац ка северозападу, 

прати северну међу парцеле 4165 до пута, парцела 

6268, скреће ка југу, прати источну међу пута до 

тромеђе пута, парцела 6268, канала, парцела 6251 и 

парцеле 4158.Од тромеђе граница у правцу југа 

прати западну међу канала, парцела 6251 до 

тромеђе канала, парцеле 6251 и 6252 и парцеле 

4156 и наставља у истом правцу пратећи западну 

међу канала Мохарач, парцела 6252 до тромеђе 

канала и парцела 4148 и 4149.Од тромеђе граница у 
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правцу запада прати јужну међу парцеле 4149 до 

пута, парцела 6268 а затим скреће ка југу пратећи 

источну међу пута, улази у Ердевик, прати источну 

међу улице Јанка Чмелика, парцела 2429 до 

тромеђе улице Јанка Чмелика улице Маршала 

Тита, парцела 2442.Од тромеђе граница у правцу 

истока прати северну међу улице Мршала Тита до 

тромеђе улице и парцела 1097 и 1098, пресеца је до 

тромеђе улице и парцела 1226 и 1227 а затим у 

правцу запада прати њену јужну међу до тромеђе 

улице Маршала тита, улице Масарикове, парцела 

2445 и парцеле 1227.Од тромеђе граница у правцу 

југа прати источну међу Масарикове улице до 

тромеђе улице и парцела 1232 и 1234, пресеца је до 

тромеђе улице и парцела 1284 и 1286, а затим у 

правцу севера долази до тромеђе улица 

Масарикове и Маршала Тита и парцеле 1289.Од 

тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу 

улице Маршала Тита до тромеђе улице и парцела 

1291 и 1292, пресеца је до тромеђе улице и парцела 

1016 и 1019 а затим у правцу истока прати њену 

северну међу до тромеђе улица Маршала Тита и 

Јанка Чмелика и парцеле 1024/1.Од тромеђе 

граница наставља у правцу севера и прати источну 

међу улице јанка Чмелика, парцела 2429 до 

четворомеђе улице Јанка Чмелика, парцела 2429, 

улице сремске, парцела 2433, пута, парцела 6268 и 

парцеле 132.Од четворомеђе граница у правцу 

севера прати западну међу парцеле 132, мења 

правац ка западу, прати јужну и западну међу 

парцеле 130 до тромеђе парцела 103, 105 и 130.Од 

тромеђе граница у правцу севера пресеца парцеле 

103, 4144, 4143, 4143,4142, 4141, 4140 и 4139 до 

југозападне међе парцеле 4135 и 4139, наставља у 

правцу севера и прати западну међу парцеле 4135 

до тромеђе парцела 4133, 4134 и 4135.Од тромеђе 

граница у правцу севера пресеца парцеле 4133, 

4132, 4131, 4130,4129, 4128, 4127, 4126, 4125, 4124, 

4123, 4122/2, 4121, 4120, 4119, 4118 и4117 и прати 

западну међу парцеле 4116 до тромеђе парцела 

4115, 4116 и4117.Од тромеђе граница наставља у 

правцу севера и пресеца парцеле 4117, 4114, 4113, 

4112, 4111, 4110, 4109 и 4106, прати западну међу 

парцела 4104 и 4103до тромеђе парцела 4101, 4102 

и 4103, пресеца парцелу 4101 и пратећи западну 

међу парцеле 4100 долази до тромеђе парцела 

4099/1, 4099/2 и 4100. Од тромеђе граница 

наставља у правцу севера и пресеца парцеле 

4099/1, 4098, 4097, 4097, 4096, 4095 и 4094/3 до 

међе пољског пута, парцеле 6268 и парцеле 4094/3, 

пресеца пут и долази до тромеђе путева, парцеле 

6268 и 4211 и парцеле 4208/1.Од  тромеђе  граница 

у правцу истока  прати јужну међу пута, парцела 

4211,северну међу парцела 4251, 4253, 4257 и 4261 

и долази до тромеђе језера,парцела 4261, пута, 

парцела 6266 и парцеле 2493.Од тромеђе граница у 

правцу севера обухвата парцеле 2493, 2494, 2495 и 

2496, пресеца пут, парцела 2473 и у правцу југа 

његовом источном међом долази до тромеђе пута и 

парцела 2490 и 2491.Од тромеђе граница у правцу 

истока прати северну међу парцеле 2491 до 

тромеђе парцела 2490, 2491 и 2459 а затим у 

правцу североистока пресеца парцеле 2459 и 6265 

и долази до границе катастарских општина 

Ердевик и Визић а затим у правцу југоистока 

дужином од cca 250 м прати границу катастарских 

општина Ердевик и Визић до почетне тачке описа 

обухвата Плана. 

Укупна површина обухвата Плана детаљне 

регулације државног пута бр. 18 Нештин – Ердевик 

на територији општине Шид износи cca 99,78ha. 

Укупна површина обухвата Плана детаљне 

регулације државног пута бр. 18 Нештин – Ердевик 

износи cca 228,73 ha.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука израђена је у складу са Просторним 

планом општине Шид ("Службени лист општина 

Срема", бр. 1/2011), Просторним планом општине 

Бачка Паланка ("Сл. лист Општине Бачка Паланка, 

20/12), Просторним планом подручја посебне 

намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ", бр. 

8/2019) и Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације за деоницу државног пута бр. 18 

Нештин-Ердевик у оквиру простора општине Бачка 

Паланка („Службени лист општине Бачка 

Паланка“, бр. 25/2009) и општине Шид („Службени 

лист општина Срема“, бр. 41/2009). 

Наведеном планском документацијом, обухваћени 

простор намењен је за државни пут I реда, 

пољопривредно и шумско земљиште. 

 

Члан 4. 

Циљ израде Одлуке о измени и допуни Плана је 

усклађивање пројектних елемената пута са: 

Законом о путевима ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 41/2018), Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 

9/16 УС и 24/18), Правилником о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да 
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испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута ("Службени гласник Републике Србије”, бр. 

50/11), Уредби о категоризацији државних путева 

("Службени гласник Републике Србије”, бр. 105/13, 

119/13 и 93/15) и осталим важећим правилницима, 

стандардима и прописима који регулишу 

предметну материју, а који су усвојени и донесени 

након усвајања предметног Плана. 

 

Члан 5. 

На основу члана 51.б Закона о планирњу и 

иградњи („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 

83/18) приступиће се скраћеном поступку израде 

измена и допуна предметног планског документа, с 

обзиром да се ради о његовим мањим изменама и 

допунама. Предмет измена и допуна Плана у 

скраћеном поступку је само део Плана који се 

мења, а не плански документ у целини. 

 

Члан 6. 

Средства за израду измена и допуна Плана сносиће 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 

Београд, Булевар краља Александра број 282, 

матични број 0132248, ПИБ 104260456, број рачуна 

105-4681-51 код „АИК БАНКЕ“ Београд, које 

заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл. грађ. 

инж. 

Носиоци израде Плана су Одељење за урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе општине Бачка 

Паланка и Одељење за урбанизам, комунално-

стамбене и имовинско-правне послове Општинске 

управе општине Шид. 

Рок за израду измене и допуне Плана је 60 дана од 

дана ступања на снагу ове  Одлуке. 

 

Члан 7. 

План ће израдити „група фирми „PanproТeam“ 

д.о.о. Београд, „Project BiroUtiber“ д.о.о. Нови Сад, 

„Geovizija“ д.о.о. Панчево, 

„Centralnaputnalaboratorija“ д.о.о. Нови Сад (ЈV 

“PANPRO TEAM“ & “PBU” & “Geovizija” & 

“CPL”), са водећим чланом  „PanproТeam“ д.о.о. 

Београд који је испред групе потписао уговор са ЈП 

"Путеви Србије" Београд. 

 

Члан 8. 

У скраћеном поступку измена и допуна планског 

документа подразумева се да се не спроводи 

поступак раног јавног увида, на начин да се 

израђује нацрт измена и допуна планског 

документа, као и да се спроводи поступак јавног 

увида у трајању од најмање 15 дана. 

 Јавни увид обавиће се излагањем нацрта 

Плана детаљне регулације за деоницу државног 

пута број 18 Нештин - Ердевик у просторијама 

Општинске управе Бачке Паланке - згради 

општине Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16 у 

Бачкој Паланци и на интернет презентацији 

општине на адреси www.backapalanka.rs и 

просторијама Општинске управе општине Шид у 

Шиду у ул. Карађорђева бр. 2, као и на интернет 

страници општине Шид на адреси www.sid.rs., и у 

просторијама месних заједница Визић, Нештин, 

Ердевик и Ђипша. 

 

Члан 9. 

 Саставни део ове Одлуке је Решење да није 

потребно приступити изради стратешке процене 

утицаја на животну средину за измену и допуну 

Плана детаљне регулације државног пута број 18 

Нештин – Ердевик. 

 

Члан 10. 

План се ради потписивања, оверавања и 

архивирања израђује у 9 (девет) примерака у 

аналогном и 9 (девет) примерака у дигиталном 

облику. 

2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног 

Плана у аналогном облику и 2 (два) примерка у 

дигиталном облику чува се у архиви органа који су 

донели План (Скупштина општине Бачка Паланка 

и Скупштина општине Шид). 

4 (четири) примерка донетог, потписаног и 

овереног Плана у аналогном облику и 4 (четири) 

примерка у дигиталном облику чувају се у органу 

надлежном за спровођење Плана (Опшинска 

управа општине Бачка Паланка и Општинска 

управа општине Шид). 

2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног 

Плана у аналогном облику и 2 (два) примерка у 

дигиталном облику чувају се у „PanproТeam“ д.о.о. 

Београд. 

1 (један) примерак Плана у дигиталном облику 

чува се у Централном регистру планских 

докумената. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

http://www.backapalanka.rs/
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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-164/II-19 

Дана: 2. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. став 3. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ брoj 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/2018), члана 41. став 1. тачка 34. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, broj 1/2019) и члана 3. Одлуке о 

прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној  

26. августа 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3247 К.О ШИД 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се следеће:  

 

1.) УО ЈП за стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине ШИд је на седници одржаној 

дана 29.09.2009. године донео одлуку о 

расписивању огласа за давање у закуп осталог 

грађевинског земљишта у К.О Шид - катастарске 

парцеле 3247, 

2.) Kат. парцела 3247 налази се у Шиду, ул. Кнеза 

Милоша бр. 24, на којој је у моменту лицитације 

била уписана државна својина Р. Србије са правом 

коришћења општине Шид 

3.) Комисија за располагање непокретностима на 

којима општина Шид има право коришћења донела 

је одлуку о давању у закуп осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта у државној својини број 

06-140/09-2 од 14.10.2009. године, у којој је унет 

погрешан број катастарске парцеле ( 3274 уместо 

3247 ), и погрешна адреса ( Кнеза Милоша 22 

уместо 24 ). 

4.) На основу погрешне одлуке Комисије, сачињен 

је, након лицитације, Уговор о давању у закуп 

осталог неизграђеног грађевинског земљишта у 

државној својини на одређено време од 99 година 

број 401/1 од 16.10.2009. године који је оверен у 

Основном суду у Срем. Митровици, судска 

јединица Шид, дана 24.08.2010. године под посл. 

бр. VI Ов. 4470/2010 

5.) Након тога извршена је и уплата пореза на 

пренос апсолутних права а према потврди Пореске 

управе - филијала Шид бр. 04-464/794-252 од 

01.11.2010. године. 

6.) Дана 13.12.2010. године странка је поднела 

захтев за укњижбу уговора у СКН Шид и у 

међувремену обавештена да је у уговору и свој 

документацији која му је претходила омашком 

унет погрешан број парцеле, те да се по захтеву за 

укњижбу не може поступити.. 

7.) Решењем СКН Шид, посл. бр. 952-02-4-078-

82461/2019 од 08.07.2019. године, поступајући по 

службеној дужности, а на основу достављеног 

захтева општине Шид бр. О-43/19 од 28.06.2019. 

године извршена је конверзија на кат. парц. бр. 

3247 и извршен упис права јавне својине општине 

Шид. 

 

Члан 2. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид:  

- кат. парц. бр. 3247 површине 5а 00м2 – земљиште 

уз зграду – објекат 

- кат. парц. бр. 3247 површине 3а 19м2 – њива 1. 

класе 

 

уписано у ЛН бр. 6834 К.О Шид као јавна својина 

општине Шид Милану Митровићу из Шида, ул. 

Кнеза Милоша бр. 22. 

 

Тржишна вредност за предметно земљиште 

исплаћена је по основу чл. 4 Уговора о давању у 

закуп осталог неизграђеног грађевинског 

земљишта у државној својини на одређено време 

од 99 година, број 401/1 од 16.10.2009. године 

овереног у Основном суду у Срем. Митровици, 

судска јединица Шид, дана 24.08.2010. године под 

посл. бр. VI Ов. 4470/2010 
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Члан 3. 

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине 

општине Шид из чл. 2. одлуке, закључиће 

Председник општине Шид 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-165/II-19 

Датум: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. став 3. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ брoj 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члан 13. став 1. Закона о промету непокретности 

("Службени гласник РС", 

брoj 93/2014, 121/2014 и 6/2015), члана 41. став 1. 

тачка 31. Статута општине Шид („Службени лист 

општине Шид“, број 1/2019) и члана 2. став 3. 

Одлуке о прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној  

26. августа  2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. 

ЉУБА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

ПРИБАВЉА СЕ из приватне својине К.О. Љуба, у 

јавну својинуопштине Шид једностраном изјавом 

воље: 

 њива 4. класе, ул. Фрушкогорска 7, 

површине  1841 м
2
, кат. парц. број 295/25 

уписана у ЛН 470 К.О. Љуба, земљиште у 

грађевинском подручју, које се налази у 

приватној својини Милковић Златка из 

Новог Сада, ул. Вука Караџића број 8/32. 

 

Члан 2. 

Носилац права приватне својине на кат. парц. број 

295/25, ЛН 470 К.О Љуба,  Милковић Златко из 

Новог Сада, ул. Вука Караџића број 8/32,  ће након 

правоснажности ове Одлуке у складу са Законом 

да да једнострану и неопозиву изјаву воље, оверену 

код Јавног бележника, да се одриче без накнаде 

права приватне својине на предметној 

непокретности, земљиште у грађевинском 

подручју, у корист јавне својине општине Шид.,  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-166/II-19 

Датум: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/2018), члана 41. став 1. тачка 33. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број 1/2019) и члана 2. став 1. и члана 17. 

Одлуке о прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 26. 

августа 2019. године, доноси:  

 

ОДЛУКУ 

 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. 

ВАШИЦА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ШИД  

 

Члан 1. 

 ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине 

Шид, по тржишној вредности: 

 земљиште у грађевинском подручју, које се 

налази у јавној својини општине Шид, 

катастарска парцела број 850, број ЛН 224 

К.О. Вашица. њива 3. класе, улица Босутска 

бб, површине 9 ари и 90 метара квадратних, 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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чија је почетна цена 148.500,00 динара, што 

је тржишна вредност предметног земљишта 

на основу Записника о утврђивању 

вредности непокретности, 

 земљиште у грађевинском подручју, које се 

налази у јавној својини општине Шид, 

катастарска парцела број 849, број ЛН 224 

К.О. Вашица. њива 3. класе, улица Босутска 

бб, површине 2 арa и 91 метар квадратних, 

чија је почетна цена 43.650,00 динара, што 

је тржишна вредност предметног земљишта 

на основу Записника о утврђивању 

вредности непокретности. 

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршила је Пореска 

управа, Регионално одељење Нови Сад, Филијала 

Шид и о томе сачинила Записник број: 237-464-08-

00177/2019-K2C01 од 21.05.2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке расписаће се 

оглас о јавној продаји непокретности из члана 1. 

ове Одлуке. 

По спроведеном поступку јавне продаје, 

најповољнији понуђач ће са општином Шид 

закључити уговор о отуђењу непокретности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-167/II-19 

Датум:26. август 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/2018), члана 41. став 1. тачка 33. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број 1/2019) и члана 2. став 1. и члана 17. 

Одлуке о прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној  

26. августа  2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

К.О. ПРИВИНА ГЛАВА  ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, по 

тржишној вредности: 

 земљиште у грађевинском подручју, село 

Привина глава, површине 7 ари и 85 м2, 

кат. парц. бр. 367/1, пашњак 2. класе, 

уписано у ЛН бр. 714 К.О. Привина Глава 

по почетној процењеној тржишној 

вредности од 40.035,00 динара.  

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршило је 

Министарство финансија, Пореска управа, Сектор 

за издвојене активности, Група за контролу, Шид и 

о томе сачинило Записник број: 237-464-08-

204/2019 од 03.07.2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке расписаће се 

оглас о јавној продаји непокретности из члана 1. 

ове Одлуке. 

По спроведеном поступку јавне продаје, 

најповољнији понуђач ће са општином Шид 

закључити уговор о отуђењу непокретности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-168/II-19 

Датум: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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На основу члана 29. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број: 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/2018), члана 41. став 1. тачка 33. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број: 1/2019) и члана 2. став 1. и члана 17. 

Одлуке о прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 26. 

августа 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ШИД 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, по 

тржишној вредности: 

једнособан стан, Насеље „Јелица Станивуковић“ 

Шид, површине 35 м
2
, кат. парц. бр. 4149/63, 

приземље, бр. пос. дела 3/17, уписан у ЛН бр. 6092 

К.О. Шид по почетној процењеној тржишној 

вредности од 12.500 евра, односно у динарској 

противвредности 1.471.500,00 динара, према 

средњем курсу динара Народне банке Србије, 

117,72, на дан Извештаја о процени тржишне 

вредности непокретности од 17.07.2019. године. 

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршио је 

„FinSelect“ ДОО из Новог Сада, по лиценираном 

проценитељу Јовановић Драгану (број Решења 

Министарства финансија 401-00-2123/2018-16 од 

20.06.2018. године, којим се издаје лиценца 

именовном за вршење процене вредности 

непокретности регистарски број: 109),  који је 

саставио Извештај о процени тржишне вредности 

непокретности од 17. 07. 2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке расписаће се 

оглас о јавној продаји непокретности из члана 1. 

исте. 

По спроведеном поступку јавне продаје, 

најповољнији понуђач ће са општином Шид 

закључити уговор о отуђењу непокретности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-169/II-19 

Датум:26. август 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број: 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/2018), члана 41. став 1. тачка 33. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број: 1/2019) и члана 2. став 1. и члана 17. 

Одлуке о прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 26. 

августа  2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. 

БАЧИНЦИ   ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, по 

тржишној вредности: 

земљиште у грађевинском подручју, потес Село, 

површине 8 ари и 11 м2, кат. парц. бр. 192/7, 

пашњак 1. класе, уписано у ЛН бр. 1430 К.О. 

Бачинци по почетној процењеној тржишној 

вредности од 121.650,00 динара.  

 

Члан 2. 
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Процену тржишне вредности извршило је 

Министарство финансија, Пореска управа, Сектор 

за издвојене активности, Група за контролу, Шид и 

о томе сачинило Записник број: 237-464-08-

00206/2019 од 17.07.2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке расписаће се 

оглас о јавној продаји непокретности из члана 1. 

исте. 

По спроведеном поступку јавне продаје, 

најповољнији понуђач ће са општином Шид 

закључити уговор о отуђењу непокретности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-170/II-19 

Датум: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. став 3. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ брoj 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. став 1. и члана 3. став 2, 3 и 4. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени гласник РС“, број: 

16/18), члана 41. став 1. тачка 33. Статута општине 

Шид („Службени лист општине Шид“, број 1/19) и 

члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу 

управљању и располагању стварима у својини 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

број 17/19), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној 26. август 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. 

КУКУЈЕВЦИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ШИД НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, по 

тржишној вредности непосредном погодбом: 

 земљиште под зградом и другим објектом 

површине 1а и 83 м
2
, земљиште уз зграду и 

другим објектом површине 5а, њива 3. 

класе површине 8а и 62 м
2
, све заједно 

укупне површине 15а и 45м
2
 и породична 

стамбена зграда, површине 183 м
2
, улица 

Војводе Синђелића број 22, Кукујевци, кат. 

парц. број 912, уписано у ЛН број 1675 К.О. 

Кукујевци  по почетној процењеној 

тржишној вредности од 351.821,20 динара.  

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршио је 

„FinSelect“ ДОО из Новог Сада, по лиценцираном 

проценитељу Јовановић Драгану , (број Решења 

Министарства финансија 401-00-2123/2018-16 од 

20.06.2018. године којим се именованом издаје 

лиценца за вршење процене вредности  

непокретности регистарски број: 109) који је 

саставио Извештај о процени тржишне вредности 

непокретности од 11.07.2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке, наставиће се 

поступак отуђења према правилима отуђења 

непокретности непосредном погодбом са  купцем 

Жарковић Жарком из Кукујеваца, ул. Војводе 

Синђелића број 22, ЈМБГ: 0208992787872, број лк. 

005999974 издате у ПС Шид. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-171/II-19 

Датум: 26. август 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 
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закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/2018), члана 41. став 1. тачка 34. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број 1/2019) и члана 2. став 1. и члана 17. 

Одлуке о прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 26. 

августа 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. 

ЕРДЕВИК ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, по 

тржишној вредности: 

 земљиште у грађевинском подручју, улица 

Цара Душана, површине 10 ари и 52 м2, 

кат. парц. бр. 1415, њива 2. класе, уписано у 

ЛН бр. 2933 К.О. Ердевик, у јавној својини 

општине Шид, по почетној процењеној 

тржишној вредности од 157.800,00 динара. 

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршило је 

Министарство финансија, Пореска управа, Сектор 

за издвојене активности, Група за контролу, Шид и 

о томе сачинило Записник број: 237-464-210/2019 

од 30.07.2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке расписаће се 

оглас о јавној продаји непокретности из члана 1. 

ове Одлуке. 

По спроведеном поступку јавне продаје, 

најповољнији понуђач ће са општином Шид 

закључити уговор о отуђењу непокретности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-172/II-19 

Датум: 26. август 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 30. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број: 72/2011, 88/2013, 

105/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 41. став 1. тачка 34. Статута општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 1/2019) и 

члана 2. став 1. и 2. и члана 17. Одлуке о 

прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној  

26. августа 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. ШИД 

 

Члан 1. 

РАЗМЕЊУЈУ СЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У К.О. 

Шид, по процењеним тржишним вредностима, и 

то: 

двособан стан, Насеље „Исток“ Шид, површине 52 

м
2
, кат. парц. бр. 4753/24, први спрат, бр. пос. дела 

8/3, уписан у ЛН бр. 6084 К.О. Шид у јавној 

својини општине Шид по почетној процењеној 

тржишној вредности од 20.000 евра, односно у 

динарској противвредности 2.355.400,00 динара, 

према средњем курсу динара Народне банке 

Србије, 117,77, на дан Извештаја о процени 

тржишне вредности непокретности од 22.07.2019. 

године, и 

пољопривредно земљиште, потес „Дужице“, 

површине 62а и 51 м2, кат. парц. бр. 5783 уписана 

у ЛН бр. 2228 К.О. Шид по почетној процењеној 

тржишној вредности од 15.600,00 еура, односно у 

динарској противвредности 1.836.744,00 динара, 

према средњем курсу динара Народне банке 

Србије, 117,74, на дан Извештаја о процени 

тржишне вредности непокретности и економске 

штете на пољопривредном земљишту за период 

2010. – 2019. година у износу од 4.513,70 еура,  , 

односно у динарској противвредности 531.443,04 

динара, према средњем курсу динара Народне 

банке Србије, 117,74, на дан Извештаја о процени 

економске штете на пољопривредном земљишту, 

што укупно износи 20.013.70 еура, односно у 

динарској противвредности од 2.368.187,04 динара, 

према средњем курсу динара Народне банке 
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Србије, 117,74, на дан Извештаја о процени 

тржишне вредности непокретности и Извештаја о 

процени економске штете на пољопривредном 

земљишту. 

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршио је 

„FinSelect“ ДОО из Новог Сада, по лиценираном 

проценитељу Јовановић Драгану (број Решења 

Министарства финансија 401-00-2123/2018-16 од 

20.06.2018. године, којим се издаје лиценца 

именованом за вршење процене вредности 

непокретности регистарски број: 109), који је 

саставио Извештај о процени тржишне вредности 

непокретности – стан од 10. 07. 2019. године и 

Извештај о процени тржишне вредности 

непокретности – пољопривредно земљиште од 

22.07.2019. као и Извештај о процени економске 

штете на пољопривредном земљишту од 

22.07.2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке, закључиће се 

Уговор о размени непокретности и то кат. парц. бр. 

4753/24, бр. пос. дела 8/3 ЛН бр. 6084 К.О Шид и 

кат. парц. бр. 5783 ЛН 2228 К.О. Шид, између 

општине Шид и Тадић Мирка из Шида, ул. 7 јула 

бр. 52. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-173/II-19 

Датум: 26. август 2019 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије", број 129/2007, 83/14, 

101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 7. 

Статута општине Шид ("Службени лист 

општине Шид", бр. 1/19), а у вези члана 189. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике 

Србије", број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), 

члана 111. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Србије", број 

24/2011), члана 1. и 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник Републике Србије", број 

113/17 и 50/18), члана 11а Закона о ученичком 

и студентском стандарду („Службени гласник 

Републике Србије", број: 18/10, 55/13, 27/18 и 

10/19), Акционог плана за побољшање 

положаја ратних ветерана односно учесника 

оружаних акција после 17. августа 1990. 

године и рата 1999. године, Скупштина 

Општине Шид на седници, одржаној дана 26. 

августа 2019. године, донела је 

 
ОДЛУКА  

О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ,  

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови 

остваривања права на материјалне помоћи 

деци, ученицима и студентима, који имају 

пребивалиште на територији општине Шид, а 

који се односе на: 

1. Право на бесплатан превоз ученика основне 

школе, 

2. Право на надокнаду трошкова превоза 

ученика средње школе, 

3. Право на надокнаду трошкова превоза 

студената, 

4. Стипендирање студената, 

5. Превоз, исхрану и смештај у домове деце са 

посебним потребама, 

6. Превоз ученика на републичка и 

међународна такмичења, 

7. Право на бесплатне уџбенике, 

8. Куповину књига, награда и поклона 

ученицима. 

 

II ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

 

1.Право на бесплатан превоз ученика 

основне школе 

 

Члан 2. 

Право на бесплатан превоз имају ученици од 

5. до 8. разреда основне школе на удаљености 

већој од четири километра од седишта школе, 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0232cc/23202.htm?docid=69829&encoding=????????#zk3/13
http://www.vojvodina.gov.rs/sr/?????????/???????-????-??-?????????-????????-??????-????????-???????-????????-????????-??????-?????
http://www.vojvodina.gov.rs/sr/?????????/???????-????-??-?????????-????????-??????-????????-???????-????????-????????-??????-?????
http://www.vojvodina.gov.rs/sr/?????????/???????-????-??-?????????-????????-??????-????????-???????-????????-????????-??????-?????
http://www.vojvodina.gov.rs/sr/?????????/???????-????-??-?????????-????????-??????-????????-???????-????????-????????-??????-?????
http://www.vojvodina.gov.rs/sr/?????????/???????-????-??-?????????-????????-??????-????????-???????-????????-????????-??????-?????
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који свакодневно путују од места 

пребивалишта у насељеним местима општине 

Шид до матичних школа (међумесни 

саобраћај) на територији исте. 

Право на бесплатан превоз остварује се по 

поднетом захтеву школе коју ученик похађа, а 

према релацији на којој путује. 

Уз захтев, школа прилаже списак ученика, који 

ће путовати у наредној школској години до 

матичне школе, и то према месту 

пребивалишта. 

Одељење за друштвене делатности 

Општинске управе општине Шид доноси 

решење по поднетом захтеву школе за целу 

школску годину за сваку школу посебно.   

Списак ученика који остварују ово право је 

саставни део решења. 

Средства за бесплатан превоз ученика 

обезбеђују се у буџету општине Шид. 

 

2. Право на надокнаду трошкова превоза 

ученика средње школе 

 

Члан 3. 

Право на финансирање превоза из буџета 

Општине Шид имају ученици средњих школа 

са територије општине Шид који свакодневно 

путују у Шид, као и они који путују ван 

територије ове општине ради школовања у 

средњошколским установама, а који први пут 

уписују школску годину и нису корисници 

услуга смештаја, под условом да се нису 

уписали и да се не школују у средњим 

школама које постоје на територији општине 

Шид (Гимназија ако су у питању општи смер и 

друштвено језички смер и смер економског 

техничара и Техничка школа ако су у питању 

профили: пољопривреда, производња и 

прерада хране, машинство и обрада метала, 

електротехника, трговина, угоститељство и 

туризам), односно другим смеровима истих 

средњих школа у складу са Планом уписа 

ученика у средње школе општине Шид за 

поједину школску годину. 

 

Члан 4. 

Финансирање превоза из претходног члана ове 

Одлуке у висини 50% од цене месечне 

претплатне карте имају: 

1. деца корисника туђе неге и помоћи или 

социјалне помоћи, 

2. деца корисника дечијег додатка, 

3. деца са сметњама у развоју. 

Финансирање превоза из претходног члана ове 

Одлуке у висини 20% од цене месечне 

претплатне карте имају и остала деца која 

испуњавају услове наведене у истом. 

Право на финансирање сходно ставу 2. овог 

члана имају и ученици који се школују у 

средњошколским установама ван територије 

ове општине, ако доставе доказ да су се у њих 

морали уписати због недовољног броја места 

на смеровима односно профилима који постоје 

у средњим школама општине Шид. 

 

Члан 5. 
Право на субвенцију за превоз ученика из 

буџета општине Одељење за друштвене 

делатности ће утврђивати решењем по захтеву 

родитеља или старатеља. 

Документација неопходна за остваривање 

права: 

-очитана здравствена картица или лична карта 

ученика, и лична карта законског заступника 

ученика 

- потврда из школе о редовном упису ученика 

- уговор о превозу закључен између законског 

заступника ученика и превозника 

- документ којим се доказује да ученик 

испуњава услове за финансирање превоза у 

висини 50% од цене превоза (решење којим се 

родитељу, или старатељу признаје својство 

корисника туђе неге и помоћи и социјалне 

помоћи, решење којим се родитељу, или 

старатељу признаје својство корисника дечијег 

додатка, решење надлежног органа да ученик 

има статус лица са посебним потребама). 

- у случају да се ученици школују у 

средњошколским установама ван територије 

општине Шид доставља се доказ да се ученик 

морао уписати у одговарајућу школу због 

недовољног броја места на смеровима 

односно профилима које постоје у средњим 

школама општине Шид. 

 

Члан 6. 
Средства за превоз ученика Општина ће 

исплаћивати законском заступнику ученика по 

основу решења Одељења за друштвене 

делатности којим се ученику признаје право 

на субвенцију, уговора закљученог између 

законског заступника ученика и превозника и 

месечне карте коју ученици достављају 

Одељењу до 10 у месецу. 

 

Члан 7. 
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Сваку промену која је од утицаја на 

коришћење права корисник је дужан 

пријавити у року од 15 дана од настале 

промене Одељењу за друштвене делатности. 

 

3. Право на надокнаду трошкова превоза 

студената 

 

Члан 8. 

Право на надокнаду трошкова превоза имају 

студенти који свакодневно путују на релацији 

општина Шид - место студирања. 

 

Члан 9. 

Право на регресирање трошкова превоза 

студената у међуградском саобраћају 

остварује се за текућу школску годину, од 

средстава добијених од надлежног 

Покрајинског секретаријата за ове намене. 

 

Члан 10. 

Право на регресирање трошкова превоза имају 

студенти високошколских установа, који 

кумулативно испуњавају следеће услове: 

1. имају пребивалиште на територији општине 

Шид, 

2. свакодневно путују на међуградској 

релацији до установе високог образовања, 

3. нису корисници услуге смештаја у 

студентским центрима, 

4. школују се на терет буџета, 

5. први пут уписују годину студија, 

6. нису корисници студентских стипендија и 

кредита од стране надлежних министарстава, 

Владе Републике Србије, надлежних 

покрајинских органа управе, Владе АП 

Војводине, локалних самоуправа, Републичког 

фонда за развој научног и уметничког 

подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих 

студената Универзитета у Новом Саду и 

других институција, фондова и фондација. 

Право на регресирање трошкова превоза 

немају апсолвенти и студенти трећег степена 

(докторске академске студије). 

 

Члан 11. 
Наменска средства из члана 9. ове Одлуке 

преносе се студентима који испуњавају услове 

из претходног члана ове Одлуке, а након 

објављеног Конкурса и Одлуке, донете од 

стране Одељења за друштвене делатности 

Општинске управе општине Шид, којом се 

утврђује списак кандидата који испуњавају 

услове за регресирање превоза. 

 

Члан 12. 

Проценат субвенције за регресирање трошкова 

превоза одређује Закључком начелник 

Општинске управе у зависности од висине 

средстава добијених од Покрајинског 

секретаријата из члана 9. ове Одлуке и броја 

студената који испуњавају услове Конкурса. 

 

Члан 13. 

Одељење за друштвене делатности 

Општинске управе општине Шид доноси 

Решење за сваког студента којем се утврђује 

право на регресирање трошкова превоза, а у 

складу са актима из члана 11. и 12. ове 

Одлуке. 

 

4. Стипендирање студената 

 

Члан 14. 

Право на доделу стипендијe по овој Одлуци 

имају студенти који: 

1. студирају на терет буџета Републике Србије; 

2. су уписали једну од година (од прве до 

последње) студија првог степена, студија 

другог степена или студија трећег степена, 

3. су започели студирање само на једној 

високошколској установи, 

4. имају пребивалиште на територији 

Општине Шид, 

5. током студија нису обнављали ни једну 

годину (студенти од друге до последње године 

студија првог степена, студија другог степена 

и студија трећег степена), 

6. имају просечну оцену 5,00, у току средњег 

образовања и васпитања, односно просечну 

оцену свих положених испита од 9,00 и више, 

7. нису старији од 26 година, осим за студије 

трећег степена - докторске академске студије, 

где је старосна граница 30 година, 

8. нису у радном односу и 

9. немају статус апсолвента. 

 

Члан 15. 

Средства за доделу стипендија обезбеђују се у 

буџету општине Шид без обавезе враћања, 

изузев у случајевима из ове Одлуке. 

Одлуку о броју и висини стипендија за текућу 

школску годину доноси Председник општине 

Шид у складу са Одлуком о буџету општине 

Шид. 
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Члан 16. 

Поступак за доделу стипендија спроводи 

Комисија за доделу стипендија (у даљем 

тексту: Комисија). 

Комисија има 5 чланова, а председника и 

чланове Комисије именује и разрешава 

Скупштина општине Шид у складу са 

Статутом општине. 

Председник и чланови Комисије именују се на 

период од 4 године. 

 

Члан 17. 

Одлуку о расписивању Конкурса доноси 

Комисија најкасније до 31. октобра текуће 

календарске године. 

Текст Конкурса објављује се на огласној табли 

општине Шид и на сајту општине Шид. 

 

Члан 18. 

Текст Конкурса садржи: 

1. назив органа коме се пријава подноси 

2. услове које треба да испуњавају кандидати 

3. рок за подношење пријава 

4. документацију коју треба приложити. 

 

Члан 19. 

Рок за подношење пријава за Конкурс је 15 

дана од дана објављивања Конкурса. 

Студенти се пријављују на конкурс након 

његовог објављивања почетком сваке школске 

године за школску годину за коју се објављује 

јавни позив, без обзира на то да ли су у 

претходној школској години остварили право 

на стипендију. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве на 

Конкурс неће се узимати у разматрање. 

 

Члан 20. 

Кандидат уз пријаву на Конкурс подноси 

следећа документа: 

1. уверење о уписаној години студија, 

2. уверење о висини просечне оцене током 

студија, односно потврда школе о постигнутом 

успеху током средње школе или проста 

фотокопија сведочанстава за све 4 године и 

фотокопија дипломе, 

3. уверење да током студија није обнављао 

годину студија, 

4. фотокопију студентске књижице – индекса, 

5. очитану личну карту или уверење о 

пребивалишту, 

6. изјаву под кривичном и материјалном 

одговорношћу да није засновао радни однос 

нити се налази на стручном оспособљавању 

или другом виду радног ангажовања уз 

накнаду, 

 

Члан 21. 

Одлука о додели стипендије доноси се у року 

30 дана од дана закључивања Конкурса. 

 

Члан 22. 

Кандидат који није задовољан Одлуком о 

додели стипендије може у року од 15 дана од 

дана пријема исте поднети приговор 

Председнику општине Шид чија је Одлука 

коначна. 

 

Члан 23.  

Редослед кандидата за доделу стипендије 

утврђује се на основу следећих критеријума: 

1. постигнутог успеха у студирању, односно у 

средњој школи; 

2. уписане године студија. 

Под постигнутим резултатима, за студенте 

прве године, подразумева се просек постигнут 

током четворогодишњег школовања, за 

студенте друге и сваке наредне године 

факултета, подразумева се просек постигнут 

током студија и да током студија није губио 

годину. 

 

Члан 24. 

Критеријуми за утврђивање редоследа 

студената из члана 23. изражавају се у 

бодовима на следећи начин: 

а) на основу успеха: 

- просек оцена од 9,50 до 10,00 50 бодова 

- просек оцена од 9,00 до 9,49 30 бодова 

- просек оцена 5,00 

 
50 бодова 

б) по основу уписане године студија: 

за уписану другу годину студија 5 бодова 

за уписану трећу годину студија 10 бодова 

за уписану четврту годину студија 15 бодова 

за уписану пету годину студија  20 бодова 

за уписане студије другог степена 25 бодова 

за уписане студије трећег степена 30 бодова 

 

Члан 25. 

Укупан број бодова кандидата добија се 

сабирањем бодова утврђених у члану 24. ове 

Одлуке, а према подацима из званичне 

документације. 

На основу броја бодова утврђује се ранг листа. 

Уколико два или више студената, након 
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рангирања, имају исти број бодова, предност 

има студент који има већу просечну оцену. 

Уколико два или више студената, након 

рангирања, имају исти број бодова и исту 

просечну оцену, предност има студент који је 

на вишој години студија. 

Уколико на основу наведених критеријума 

није могуће утврдити који ће кандидат имати 

предност, предност ће утврдити Комисија. 

 

Члан 26. 

Одлука Комисије о додели стипендије, 

доставља се сваком кандидату и објављује на 

огласној табли Скупштине општине Шид. 

 

Члан 27. 

Између даваоца и корисника стипендије 

закључује се уговор за школску годину за коју 

се расписује конкурс о стипендирању, којим се 

регулишу међусобна права и обавезе. 

Студент је дужан да пријави сваку промену 

која је од утицаја на остваривање права на 

доделу студентске стипендије одмах, а 

најкасније у року од 15 дана од дана настале 

промене. 

Уколико се у току календарске године, за коју 

је уговор о стипендирању закључен, утврди да 

студент не испуњава било који од утврђених 

услова за доделу студентске стипендије, 

односно уколико напусти редовно студирање, 

промени високошколску установу на којој 

студира, промени пребивалиште ван 

територије општине Шид, ступи у радни 

однос, обуставиће му се даља исплата 

стипендије. 

 

Члан 28. 

Стипендија се исплаћује у трајању од десет 

месеци у току календарске године, а исплата 

се врши месечно. 

Корисник стипендије, у року од 60 дана по 

завршетку студија, дужан је да: 

1. обавести о томе даваоца стипендије, 

2. прихвати радно место које одговара његовој 

стручној спреми, 

3. остане у радном односу који је засновао по 

завршетку студија, у складу са уговором о 

стипендирању, најмање онолико времена 

колико је примао стипендију. 

 

Члан 29. 

Корисник стипендије дужан је да врати све 

износе примљене по основу закљученог 

уговора о стипендирању, увећане за износ 

есконтне стопе Народне банке, уколико: 

1. раскине уговор о стипендирању, 

2. се у року од 60 дана не јави даваоцу 

стипендије ради извршења уговорених 

обавеза, 

3. одбије запослење по завршеном студију, 

4. не остане у радном односу онолико времена 

колико је примао стипендију 

 

5. Превоз, исхрана и смештај у домове деце 

са посебним потребама 

 

Члан 30. 

Овом Одлуком регулише се обезбеђивање 

средстава из буџета општине Шид за децу са 

сметњама у развоју која похађају школе за 

слепа и слабовида, глува и наглува лица, децу 

која су према налазу Интерресорне комисије 

разврстане као особе са сметњама у 

менталном развоју умереног, тешког и дубоког 

степена или особе са вишеструком 

ометеношћу, и све друге категорије деце 

утврђене класификацијом деце са сметњама у 

развоју. 

 

Члан 31. 

Општина Шид обезбеђује у потпуности 

средства за превоз ученика (и по потреби 

њихових пратилаца), домски смештај и 

исхрану ученика који имају пребивалиште на 

територији општине Шид, за које се на основу 

мишљења Интерресорне комисије утврди 

потреба похађања одговарајуће основне, 

односно средње школе, уколико на подручју 

општине Шид нема одговарајуће школе. 

 

Члан 32. 

Средства из члана 30. ове Одлуке, Општина 

обезбеђује за ученике који похађају Основну 

школу за децу оштећеног вида "Вељко 

Рамадановић" у Земуну, Школу за основно и 

средње образовање "Радивој Поповић" у 

Сремској Митровици, Основну школу за децу 

оштећеног слуха "Радивоj Поповић" Земун, 

као и друге школе које похађају деца са 

сметњама у развоју, а на основу донетог 

решења Одељења за друштвене делатности о 

признавању одређеног права из главе 5. ове 

Одлуке. 

 

Члан 33. 

Одељење за друштвене делатности доноси 
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Решење о остваривању права најдуже за 

текућу школску годину, а на основу поднетог 

захтева родитеља/усвојитеља/старатеља. 

Средства за превоз ученика (и по потреби 

њихових пратилаца), домски смештај и 

исхрану ученика, обезбеђују се у општинском 

буџету, а плаћају се на основу достављене 

документације (решења о признатом праву, 

уговора између корисника услуга и пружаоца 

услуга, ценовника најповољнијег превозника). 

 

6. Превоз ученика на републичка и 

међународна такмичења 

 

Члан 35. 

Право на превоз ученика на републичка и 

међународна такмичења имају ученици 

основних и средњих школа који су се 

квалификовали на иста, на основу поднетог 

захтева и спискова ученика и наставника који 

иду у њиховој пратњи, које школе достављају 

Председнику општине, а одобрава се на 

основу мишљења Одељења за друштвене 

делатности, у складу са износом средстава 

обезбеђеним за наведене намене у буџету 

општине Шид. 

7. Право на бесплатне уџбенике 

 

Члан 36. 
Право на бесплатне уџбенике имају ученици који 

похађају једну од постојећих основних школа на 

територији општине Шид, који су први пут 

уписани у одређени разред у текућој школској 

години и чије породице спадају у категорије за 

које је потребно обезбедити додатну финансијску 

подршку: 

 - деца корисника туђе неге и помоћи, 

 - деца корисника социјалне помоћи, 

 - деца са сметњама у развоју. 

 

Члан 37. 
Ученици имају право на бесплатне уџбенике 

из обавезних и изборних предмета, који нису 

могли бити обезбеђени од стране других нивоа 

власти. 

 

Члан 38.  

Права из члана 36. остварује родитељ, 

усвојилац, односно старатељ детета, који има 

пребивалиште на територији општине Шид, и 

то на основу следеће документације: 

- извод из МКР за сву децу у породици са 

уписаним матичним бројевима, 

- потврда школе са територије општине о 

упису детета, 

- фотокопије личних карата оба родитеља, 

усвојилаца, односно старатеља детета, 

- за дете из разведеног брака или ванбрачне 

заједнице, дете на усвојењу, односно 

старатељству, подноси се и одлука надлежног 

органа (пресуда или решење надлежног 

органа) 

- решење надлежног органа о остваривању 

права на новчану социјалну помоћ, односно 

туђу негу и помоћ, 

- за дете са сметњама у развоју доставља се 

Налаз и мишљење Интерресорне комисије. 

 

Члан 39. 
Захтев подноси законски заступник детета у 

основној школи коју похађа ученик, уз коју 

прилаже документацију наведену у члану 38. 

ове Одлуке, изузев документације која се 

прибавља по службеној дужности у складу са 

Законом о општем управном поступку. 

Захтев се подноси до 10. јуна календарске 

године. 

Овлашћено лице школе сачињава списак деце, 

који са прибављеном документацијом из члана 

38. ове Одлуке доставља Општинској управи 

општине Шид, Одељењу за друштвене 

делатности, до 20. јуна календарске године. 

Одељење за друштвене делатности, у року од 

8 дана, доноси решење по поднетом захтеву 

школе  за доделу уџбеника за текућу школску 

годину, за сваку школу посебно. 

Списак ученика који остварују наведено право 

саставни је део решења. 

 

Члан 40. 
Након спроведеног поступка и доношења 

решења којима се утврђује право на бесплатне 

уџбенике, Општина Шид спроводи поступак 

јавне набавке уџбеника за сваку школску 

годину, у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

Средства за куповину бесплатних уџбеника 

предвиђена су Одлуком о буџету за одређену 

календарску годину. 

 

8. Куповина диплома, књига, поклона и 

школског прибора ученицима 

 

Члан 41.  

Општина ће извршити куповину диплома 

ученицима основних и средњих школа за 
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остварене резултате у току школовања на 

општинским школским такмичењима, на 

основу захтева школе о броју потребних 

диплома, о чему решење доноси Председник 

општине уз прибављено мишљење Одељења 

за друштвене делатности. 

 

Члан 42.  

Општина ће извршити куповину књига за 

најбоље ученике завршних разреда основних и 

средњих школа, као и пригодних поклона за 

ученике првих разреда основних школа, о 

чему председник Општине доноси Закључак, 

на основу спискова ученика које школе 

достављају Одељењу за друштвене 

делатности. 

Члан 43. 

Општина ће извршити куповину школског 

прибора на почетку школске године за чланове 

породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида, са  пребивлиштем на територији 

општине Шид, о чему председник Општине 

доноси Закључак, уз претходно прибављено 

мишљење Одељења за друштвене делатности. 

Чланови породице погинулих бораца и ратних 

војних инвалида су деца, односно други 

потомци наведених лица по праву 

представљања у складу са Законом о 

наслеђивању. 

 

Члан 44. 

Средства за куповину диплома, књига, 

поклона и школског прибора предвиђена су 

Одлуком о буџету за одређену календарску 

годину. 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 45. 

Студенти који су остварили право на 

стипендију по Одлуци о начину остваривања 

права на материјалне помоћи деци, ученицима 

и студентима са територије општине Шид 

("Сл. лист општине Шид", број: 6/15, 16/15, 

16/16 и 11/18) закључиће са општином Шид 

анекс уговора о стипендирању којим се 

прецизира период за који се остварује право 

на стипендију, у којем ће бити наведено да 

давалац стипендије обезбеђује стипендију 

кориснику стипендије за школску 2018/19. 

годину, уместо за период до краја редовног 

студирања. 

 

Члан 46. 

Даном ступања на ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о начину остваривања права на 

материјалне помоћи деци, ученицима и 

студентима са територије општине Шид ("Сл. 

лист општине Шид", број: 6/15, 16/15, 16/16 и 

11/18). 

 

Члан 47. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине 

Шид". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-174/II-19 

Дана: 26. август 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић  
 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС”, број: 

129/07, 83/14 др.закон,  101/16.-др.закон  и 47/18),  

члана141.став1. тачка 1. Закона о општем управном 

поступку(„ „Сл. Гласник РС“ број: 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење), члана 18.став1. Закона о 

јавним службама( “Сл. гласник РС”, 

број:42/91,71/94,, 79/05.-др.закон, 81/05-

испр.др.закон,,83/05.-испр.др.закон и 83/14.-

др.закон) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута 

општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 1/19 

Скупштина општине Шид на седници одржаној  

26. августа 2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ 

„ПАРТИЗАН“ШИД 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Никола Тарајић, из  Шида,са 

функције вршиоца дужности директора  Установе 

за физичку културу и спортску рекреацију 

„Партизан“Шид са 20.07.2019.године, због истека 

мандата. 

 

II 

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

вршиоца  дужности директора Установе за 

физичку културу и спортску рекреацију 

„Партизан“Шид, садржан је у члану    32. став 1. 

Тачки 10. Закона о локалној самоуправи ( “Сл. 

гласник РС”, број: 129/07, 83/14 др.закон,  101/16.-

др.закон  и 47/18), члану  141. став1 тачка 1. Закона 

о општем управном поступку(„Сл.. Гласник РС“ 

број.18/16 и 95/18-аутентично тумачење)  члану 

18.став1. Закона о јавним службама( “Сл. гласник 

РС”, број:(42/91,71/94,79/05.-др.закон, 81/05-

испр.др.закон,,83/05.-испр.др.закон и 83/14.-

др.закон)),    и члану 41. став 1.  тачка 10. Статута 

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

1/19).  

Одредбом члана    32. став 1. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи је прописано да Скупштина 

општине  у складу са законом  именује и разрешава  

управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре  јавних предузећа , установа, 

организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност  на њихове статуте, у складу са 

законом. 

Чланом 141. у ставу 1. тачки 1. Закона о општем 

управном поступку   је прописано да писмено 

решење садржи: увод, диспозитив(изреку), 

образложење , упутство о правном средству, назив 

органа  са бројем и датумом решења , потпис 

службеног лица и печат органа. 

Одредбом члана 18.став1. Закона о јавним 

службама је прописано да директора установе 

именује и разрешава оснивач. 

Чланом 41. у тачки 10. Статута  општине Шид је 

прописано да Скупштина општине  у складу са 

законом  именује и разрешава  управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре  јавних 

предузећа , установа, организација и служби, чији 

је оснивач и даје сагласност  на њихове статуте, у 

складу са законом. 

С обзиром  да је Никола Тарајић из Шида, 

именован Решењем Скупштине  општине Шид  

број:011-352/II-18  од 21. јула 2018.године,  на 

функцију вршиоца дужности директора Установе  

за физичку културу и спортску рекреацију 

„Партизан“Шид , на период до једне године  и како 

тај рок истиче 20.07.2019. године, донето је 

Решење као у дипозитиву. 

Имајући у виду све горе наведено предлаже се 

Скупштини општине да донесе Решење  како је 

дато у предлогу . 

 

III 

Oво Решење  ступа на снагу даном доношења  а 

објавиће се у  „Службеном листу општине Шид“. 

 

IV 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења  може се поднети тужба  

Управном суду Србије  у року од тридесет дана  од 

дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-175/II-19 

Датум: 26. августа 2019.   

Ш ид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС”, број: 

129/07, 83/14 др.закон,  101/16.-др.закон  и 47/18),  

члана141.став1. тачка 1. Закона о општем управном 

поступку(„ „Сл. Гласник РС“ број: 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење), члана 18.став1. Закона о 

јавним службама( “Сл. гласник РС”, 

број:42/91,71/94,, 79/05.-др.закон, 81/05-

испр.др.закон,,83/05.-испр.др.закон и 83/14.-

др.закон)     и члана 41. став 1.  тачка 10. Статута 

општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 1/19 

Скупштина општине Шид на седници одржаној26. 

августа 2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ 

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТСКУ 

РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“ ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Трајић, дипломирани 

менаџер из Шида, на функцију директора  

Установе за физичку културу и спортску 

рекреацију „Партизан“Шид , на период од четири  

године , почев од 21.07.2019.године. 

 

II 

Решење о именовању директора је коначно. 

Решење о именовању директора са образложењем 

се објављује у „Службеном листу општине Шид „ 

и на сајту општине Шид :www.sid.rs. 
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III 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о именовању 

директора Установе за физичку културу и спортску 

рекреацију „Партизан“Шид, садржан је у члану 32. 

став 1. Тачки 10. Закона о локалној самоуправи ( 

“Сл. гласник РС”, број: 129/07, 83/14 др.закон,  

101/16.-др.закон  и 47/18), члану  141. став1 тачка 

1. Закона о општем управном поступку(„Сл.. 

Гласник РС“ број.18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење)  члану 18.став1. Закона о јавним 

службама( “Сл. гласник РС”, 

број:(42/91,71/94,79/05.-др.закон, 81/05-

испр.др.закон,,83/05.-испр.др.закон и 83/14.-

др.закон)),    и члану 41. став 1.  тачка 10. Статута 

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

1/19).  

Одредбом члана    32. став 1. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи је прописано да Скупштина 

општине  у складу са законом  именује и разрешава  

управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре  јавних предузећа , установа, 

организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност  на њихове статуте, у складу са 

законом. 

Чланом 141. у ставу 1. тачки 1. Закона о општем 

управном поступку   је прописано да писмено 

решење садржи: увод, диспозитив(изреку), 

образложење , упутство о правном средству, назив 

органа  са бројем и датумом решења , потпис 

службеног лица и печат органа. 

Одредбом члана 18.став1. Закона о јавним 

службама је прописано да директора установе 

именује и разрешава оснивач. 

Чланом 41. у тачки 10. Статута  општине Шид је 

прописано да Скупштина општине  у складу са 

законом  именује и разрешава  управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре  јавних 

предузећа , установа, организација и служби, чији 

је оснивач и даје сагласност  на њихове статуте, у 

складу са законом. 

С обзиром  да је Никола Тарајић из Шида, 

именован Решењем Скупштине  општине Шид  

број:011-352/II-18  од 21.јула 2018.године,  на 

функцију вршиоца дужности директора Установе  

за физичку културу и спортску рекреацију 

„Партизан“Шид , на период до једне године  и како 

je  тај рок истекao дана  20.07.2019. године, донето 

је Решење   о његовом разрешењу са те функције. 

Управни  одбор установе  је у складу са чланом 21. 

Статута Установе  за физичку културу и спортску 

рекреацију „Партизан“Шид, расписао конкурс за 

избор директора, који је расписан 19.06.2019., 

трајао је  15 дана до 4.7.2019. године и објављен на 

порталу Националне службе за запошљавање . 

У року од 15 дана  колико је трајао конкурс, 

пристигла је једна благовремена и потпуна пријава 

и  то следећег кандидата: 

1.Николе Тарајића, досадашњег вршиоца дужности 

директора установе. 

На основу пристигле пријаве кандидата, поднете 

документације и обављеног разговора  са њим, 

дана 08.07.2019. године,  Управни одбор је на 

седници одржаној дана 10.07.2019.године  утврдио 

да кандидат Никола Тарајић,испуњава све 

прописане услове  из конкурса.  

На основу свега наведеног  Управни одбор 

установе  је једногласно донео Одлуку  којом се 

предлаже  оснивачу  кандидат  Никола Тарајић 

који испуњава све услове које конкурс прописује. 

Имајући у виду све горе наведено предлаже се 

Скупштини општине да донесе Решење  како је 

дато у предлогу. 

 

III 

Oво Решење  ступа на снагу даном доношења  а 

објавиће се у  „Службеном листу општине Шид“. 

 

IV 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења  може се поднети тужба  

Управном суду Србије  у року од тридесет дана  од 

дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-176/II-19 

Датум:   26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16.-др.закон и 

47/18 ) а у вези члана 20.  Закона о јавним 

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

члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине Шид 

(,,Службени лист општине Шид број: 1/19), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана, 26. августа 2019. донела је  
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РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА  ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМА 

ЗДРАВЉА  „ШИД“ 

I 

у Решењу о разрешењу и именовању чланова  

Управног одбора здравствене установе Дом 

здравља „Шид“ Шид  („Сл. лист општине Шид „  

бр: 16/16, 18/16, 21/17) у глави I, ставу1, тачки 1.из 

реда локалне самоуправе ,уместо : 

 

- „СТОЈАДИН СУБОТИЋ, из Кукујеваца, Змај 

Јовина  21, за председника“,ЗАМЕЊУЈЕ СЕ   са 

„СЛОБОДАН БАНОВИЋ из Шида, ул. Трг 29 

Новембра бр. 6“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-177/II-19 

Дана: 26. августа 2019 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу одредбе члана 32.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18), 

члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(«Сл. лист општине Шид» 1/19) а у вези члана 63.  

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» 

број 15/16) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  26. августа 2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О  

РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА“ЈАВНА РАСВЕТА УСЛУГЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД  

 

I 

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији 

годишњег програма  пословања  Јавног комуналног  

предузећа“Јавна расвета услуге и одржавање  за 

период 01.01.2019-30.06. 2019.године . 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-178/II-19 

Датум: 26. августа 2019.   

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу одредбе члана 32.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18), 

члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(«Сл. лист општинеШид» 1/19) а у вези члана 63. 

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» 

број 15/16) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  26. августа 2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА“ВОДОВОД “ ШИД  

 

I 

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији 

годишњег програма  пословања  Јавног комуналног  

предузећа“Водовод“Шид  за период 01.01.2019-

30.06. 2019.године . 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-179/II-19 

Датум: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

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

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18), 

члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(«Сл. лист општинеШид» 1/19) а у вези члана 63.  

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» 

број 15/16) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  26. августа 2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА“СТАНДАРД“ ШИД 

 

I 

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији 

годишњег програма  пословања  Јавног комуналног  

предузећа“Стандард“Шид  за период 01.01.2019-

30.06. 2019.године . 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-180/II-19 

Датум: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 

3.Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Службени гласник РС“ број: 88/17, 

27/18-др.закони и 10/19), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 и 47/18) и члана 41. 

став 1. тачка48. Статута општине Шид (,,Службени 

лист општинe Шид”, број: 1/19), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана  26. 

августа 2019.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНAMA РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ”ШИД 

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању   чланова  

Школског одбора Основне  школе “Јован 

Јовановић Змај ” Шид   ( „Сл.лист општине Шид“ 

бр.5/17 ) године, на следећи начин: 

-  у  глави I  из реда запослених, у  ставу 1.тачки 1. 

тако да се : 

„Тања Дмитрић из Кукујеваца, Вука Караџића 20.“  

замењује са:“ Тања Трифуновић из Ердеча , 

општина Крагујевац, улица Александра  Ратковића  

број 19.“. 

-у глави II из реда Савета родитеља , у ставу 1. 

тачки 3.тако да се :“ „Сања Стојковић, из 

Кукујеваца ,Фрушкогорска број 23.“ замењуе 

са:“Марија Јовановић, из Шида, улица Иве Лоле 

Рибара број 98“ (адреса боравишта Карађорђева 

115.Шид) 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-181/II-19 

Датум:   26. августа 2019.   

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. 

тачка 2.Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Службени гласник РС“ број: 88/17, 

27/18-др.закони и 10/19), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14 и 47/18) и члана 41. 

став 1. тачка48. Статута општине Шид (,,Службени 

лист општинe Шид”, број: 1/19), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана  26. 

августа 2019.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА„ШИД 

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању чланова  

Школског одбора Средње техничке школе “Никола 
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Тесла  ” Шид ( „Сл.лист општине Шид“ бр.5/17 ) 

године, на следећи начин: 

-  у  глави II  из реда Савета родитеља, у  ставу 

1.тачки 2. и 3. 3тако да се : 

„Радислав Кугић из Шида,Насеље „Исток“ Ц  

17/17.“  замењује са:“Душица Полетан“из Шида, 

Вука Караџића број 19“. 

 „-Оливера Убавић, из Шида, Алексе Шантића  

бб“замењује са:“Влаисављевић Ружица, из Шида, 

Николе Влашког број 47“.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-182/II-19 

Датум: 26. августа 2019.   

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

Закона о локалној самоуправи “Сл. гласник РС” бр. 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и 

члана  41. став 1. тач.21. Статута општине Шид 

(“Сл. лист општине Шид  број :1/19 а у вези члана 

16. Одлуке о  начину остваривања  права  на 

материјалне помоћи  деци, ученицима и 

студентима са територије општине Шид (“Сл. лист 

општинае Шид“број: 6/15,16/15, 16/16 и 11/18),  

Скупштина општине Шид, на седници одржаној  

26. августа 2019.  донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

 

I 

Разрешава се члан  Комисије за доделу стипендија: 

1.Зоран  Харди,за члана,  Шид, Васе Стајића  7а 

стан 5. 

 

II 

У Комисију за доделу стипендија именује се: 

1. Дејана Крсмановић, за члана, Шид, 

улица „Насеље Исток“ 28. стан бр.3. 

 

III 

Мандат изабраном члану, траје до истека мандата  

члановима Комисије. 

 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у “Сл. листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-183/II-19 

Датум: 26. августа 2019.   

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС“ број:129/07, 83/14.-др.закон,101/16-.др.закон и 

47/18), члана 41став1.тачка 21. Статута општине 

Шид („Сл лист општине Шид“ број: 1/19), члана 7. 

Став 2.Одлуке о општинским наградама и 

признањима, поступку и условима доделе,(„Сл. 

лист општина Срема“број:30/08),Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана   26. 

августа 2019.  године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА  РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА  

 

I 

Мења се Решење о разрешењу и именовању 

чланова Комисије за општинска 

признања(„Сл.лист општине Шид“ број:18/16 и 

9/18) на следећи начин: 

 у глави I ставу 2. уместо: 

1.“ Зоран Семеновић,  за председника, Шид, Саве 

Шумановића  бр.54, треба да стоји: „Миленка  

Субић, за председника, Шид ,  Арсенија 

Чарнојевића  бр.33,“. 

2.„Милана Момчиловић-Свилокос,за  члана, Шид,  

„Насеље Исток“,бр.21/17“ треба да стоји :Ромко 

Папуга,за  члана,Шид , Цара Лазара“број 40; 

3.„Александра Жигић, за члана, Шид, 7. Јула 

бр.12“, треба да стоји:“Милош Радека , за члана, 

Шид,“Иве  Лоле Рибара “број 71. 

 

II 
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Мандат  именованих  траје до истека мандата 

члановима  Комисије. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-184/II-19 

Датум: 26. августа 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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